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 ٠١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
  بر خوان احسان و وفایمھمان شاھم ھر شب

  نده بايمھمان صاحب دولتم که دولتش پا

   ھمراه شدیانهي بوزیک شبيران يبر خوان ش

   کجا؟ر ازي او از کجا شیستيزه رو گر نياست

  چکدیر شه در قھرمان خون ميبنگر که از شمش

  ن و- خطا و- خطاي است ایآخر چه گستاخ

   مادر ناگھانی پنجه زد بر رویريگر طفل ش

   منه تو پنجه رای بر ویستيتو دشمن خود ن

  ست مردير باشد نير خورد او شيران شيآن کو ز ش

  دم که بود آن اژدھاي دیار نقش آدميبس

   مردم وار بد طوفان مردم خوار بدنوح ار چه

  ھا آن ذره دارد شعلهیاگر ھست آتش ذره

  ز منيز من ھم نرمم و ھم تيرم و خون ريشمش

   .م ظاھر خوش و باطن ب6يھمچون جھان فان

 
  : ني از آلبرت انشتیسخن

A Quote From Albert Einstein 
 

"I want to know God's thoughts; the rest are details." 
 

 « . »ات استيه جزئي خواھم افکار خدا را بدانم؛ بقیمن م 

* 

 ٣٩۴٢ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویلومو
 

 نيمدح حاضر وحشت است از بھر ا

  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
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  ونعھد تو کوه و ز صد ُکه ھم فز

  ِن مايحق آن قّوت که بر تلو

  ر لونھاي امی کن ایرحمت

  شي خویيم و رسوايديش را ديخو

  شي شاه بیامتحان ما مکن ا

  گر را نھاني دیحتھايتا فض

  م ُمسَتعاني کری ایکرده باش

   تو در جمال و در کمالیحدیب

  م و در َض6ليحدی ما بیدر کژ

  مي کریش بگمار اي خوی حدیب

  مي لئیشت حد مُ ی بیبر کژ

  ک تار مانديع ما ين که از تقطيھ

  وار ماندي دیکيم و يمصر بود

  وي خدیه ايّ ه اَْلَبقيّ اَْلَبق

  وي جان دیتا نگردد شاد، ُکلّ 

   بھر آن لطف نخستیبھر ما ن

   گمرھان را باز جستیکه تو کرد

   رحمی قدرتت بنمایچون نمود

   نھاده رحم ھا در لَْحم و َشْحمیا

  د ترايزان دعا گر خشم افيا

  م فرما ِمھترايتو دعا تعل

  فتاد از بھشتيآنچنان کادم ب

  و زشتي که رست از دیرجعتش داد

   بود کو ز آدم بگذردیو کيد

   بردی ازو بازین نطعيبر چن

  قت نفع آدم شد ھمهيدر حق

  لعنت حاسد شده آن دمدمه

  دي ندید و دو صد بازي دیيباز

  دي خود را برپس ستون خانهٔ 

  گراني کشت د زد شب بهیآتش
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  باد آتش را به کشت او َبران

  و راي بود لعنت دیبندچشم

  و رايد آن ريان خصم ديتا ز

  نش کندين باشد که کژبيلعنت ا

  نش کندين و پر کيحاسد و خودب

  تا نداند که ھر آنک کرد بد

   زندید و بر ويعاقبت باز آ

  ند به عکسيبندھا بنيجمله فرز

  س گردد و نقصان و َوکْ یمات بر و

  ش رايند خويچ بيزانک گر او ھ

  ش رايند ريُمھلِک و ناسور ب

  دن درونين دين چنيزد زيدرد خ

  درد او را از حجاب آرد برون

 

* 

  

   : کنمیواِن شمِس موPنا شروع مياز د ١٠غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س�م و احوالپرس
 
 

 ٠١وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
  

 حسان و وفا اِ  بر خوانِ یمھمان شاھم ھر شب

  نده بايم که دولتش پا صاحب دولتمھمان

اِت يات و جزئيق به ابيم، توجه و دقت عمي دھین برنامه مورد مطالعه قرار مي که در ای مثنویا قصه ھايات يدر غزل

ق ما و ي تواند در درک عمی، ماِت آني و جزئاتين ابي اق دري و تحقیمو شکاف و ینينکته ب.  داردیت خاصيآن، اھم

  . مان، ثمر بخش باشدیدگ زنیت ھاير در وضعييجاد تغيا

م که در ينيم و ببيم کنيم آن را به چھار قسمت تقسي توانیم، ميق قرار دھي دقیت اول، را مورد بررسين بياگر ھم" مث6

  ست؟ يبودن، چ مھمان شاه : عبارتِ یِ قسمت اوِل آن، معن

   دارد؟ یيچه معنا ، شبھر

  ست؟ يچ، )سفره( بر خوانِ  : آن، منظور از اصط6حِ ۀدر دنبال

  کدام است؟ احسان 

  ؟یزيمربوط به که و نسبت به چه چ ،وفا
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   شود؟ین احسان و وفا، به ما مربوط ميا ايآ

ا حاِل و وضِع يم و آي از احسان و وفا قرار گرفته ایم، ما در چه فاصله اي دھیار قرار مي احسان و وفا را معیوقت

  ؟ کندی ما، با آنھا منطبق است؟ از آنھا متابعت میفعل

  ست؟ين احسان و وفا در ما چيار سنجش ايمع

   ست؟ی، چه نوع دولتندهيدولت پا ۀست؟ و مقصود از انتخاِب واژي، چمھمان صاحب دولتم :رِ يب، تعبين ترتيبه ھم

   شود؟ یبم مي نصیتيد و عناي ھستم که صاحب دولت است، از صاحب آن دولت، عای مھمان باشنده ایا وقتيآ

   کند؟یولت اشاره من دي ایندگيچرا به پا

   ست؟ ین دولت، به چه صورتي ایندگيپا

   کند؟ چگونه؟یدا مي در صورت و فرم ھم معنا پیندگين پايا ايآ

   ھم به من دارد؟ین دولت، ربطي ای و جاودانگیندگيا پايآ

...  

م و خود ير ترجمه کن ساده تی او را به فکرۀديچي پۀست که فکر و نوشتين ني، از خواندن اشعاِر موPنا اپس منظور ما

 یبم، ي بخوانیکي یکيم ساده تر را گرفته و ي، مفاھی ذھنمنِ ک ي، ی فکرمنِ ک يطبق روال گذشته، ھمچنان بصورت 

   .!ميبجا آور" م و حق مطلب را عم6يات را درک کنياِم ابيآنکه محتوا و پ

  .  ستیدگ توان گفت که شاه، رمِز خدا، رمِز زنی، ممھمان شاھمِر يح و تفسي تشردر

  . مختلف در فُرم بودن استی، حالت ھاشب

  :یعني. وان به انسان سفر کردهيوان و از حي، از جماد به نبات، از نبات به حیاريم که ھشي دانیم

وان، از ي خود، از سنگ به درخت، از درخت به حیر تکاملي و حضور، در امتداِد مسیاري، ھشیفراست و آگاھ

 ۀ، که به مثابین بدن و ُفرم و فکري، در ایِت جسميه و اWن در ما انسان ھا، در ُبعِد ھووان به انسان، عبور کرديح

   .ميم، مھمان خدا ھستين نقش و نمود و ُفرم توقف کرده اي که در ایر کرده و تا لحظه ايشِب ماست، گ

  . شودی از مسائل حل مید، بعضي را قبول داشته باش آشکارۀقاعدن يشما اگر ا

د، شما را در آغوش گرفته و ھر ين لحظه، که مھمانش ھستياِر ايت ھشي نھای بیک فضاي، بعنوان ی زندگشاه، خدا،

 شما ی و آرامش اش را جلوی خواھد، قصد و Pزم دارد، که دولت و برکت، شادیم.  کندی میيرايلحظه، از شما پذ

  .ديري گی، در دسترسش قرار نمی شما به سادگیم تان کند، وليبگذارد و تقد

 یم در ذھن به سوي کنی میم، سعيني بی می و مادی را ھم جسمیکبختي در ذھن، که نی جسمی بصورت باشنده اما

  . مي برویخدا، زندگ

ن ي ھمی خدا دارد، ولی، به سویکبختي نی رفتن به سویِ ، تق6یک انساِن مِن ذھني در فُرم، یِ  جسمیِ اريک ھشي، یعني

 تواند برکاتش را در وجوِد مان ی نماوجه ي شود و در نتی خدا به ما می دسترس مانعِ ین من ذھني، ھمی جسمیاريھش

  . !مي احسانش ھستۀ کند، ھر چند، در سفریجار

  .  کندیدا نمي پی ھمانطور که گفتم، به ما دسترسیول.  در ھر لحظه ستیِغ زندگيدري بخشِش ب،احسان
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  !. ميزه رو ھستي ما استیعني ...، یتسيزه رو گر نياست :دي گوین مييِت پايھمانطور که در ب

ن لحظه را، يا. مين لحظه، اعتراض داريبه اتفاِق ا م،ي کنیزه مين لحظه ستي، با ای جسمیِ اريک ھشيبصورت 

م و اجازه يزي خیزه برميدر واقع، با خدا به مخالفت و ست. مي پردازیم و با آن به مخالفت ميني بین لحظه ميِت ايوضع

  .دا کندي پیسترسم به ما دي دھینم

  

 به آن را که یابي ست، فقط دستیغ و لحظه به لحظه، جاريدري، فراوان و بیزدين بخشش ايد که اي گویموPنا به ما م

  .ستوفام و آن يک شرط دارد، فراموش کرده اي

ن اعتراف و ي ان تعھد وي ما ایخدا به قول و قرارش با ما پابرجاست ول.  ستیزديِغ ايدري بۀخواِن احسان و وفا، سفر

   .  مي، فراموش کرده اميما از جنِس خدا ھستن دانش را که يا

، مثل یزدي اۀ خوشمزیم و از غذاھاي احسان و وفا مھمان باشۀ کند که اگر قرار باشد بر سفری مان میادآوريموPنا 

  .ميد وفا کني، باميد  بخوري آی جوشد و باP می که از اعماق وجودمان می شرطی بیا شاديت يآرامش و خ6ق

  ست؟ ي چوفا

از ھمان اول ھم . مي ھستین لحظه، از جنِس زندگي، از جنس امين لحظه ھستيشه در ايھمادمان باشد که ما ي :یعنيوفا 

  .ميم، ھنوز در ذھن ھستيدار نشده اياWن اگر ب. ميت بوديي، خدایاريھش

م ي شویتي، خدائیاريم و ھمان ھشي جھان، عقب بِکِشی گذرای شدن با مقوله ھایکي و یت شدگيقرار است که از ھم ھو

  . ن اسمش وفاستيا. ميکه از اول بود

  !. مي دارینکه زندگي، نه امي ھستیما از جنس زندگ ست که ین معني ساده، به ایليبه زبان خ

 را داشتن یاريم و در آنجا، ھشي به ناِم ذھن شدیيم، وارد فضايرون آمدي از شکم مادرمان بیاريما بصورت ھش یوقت

  .  گذاشتبودن یبه جا

  . ستی مربوط به مِن ذھنداشتن.  ذات خود برقرار و زنده ستی ست که رویاري ھش،بودن

  . را در تملکِ خود داشته باشدیت، خدا، زندگي، ابدبودن خواھد، ی، می، محدود، فانی، جسمی مِن ذھنۀک باشندي

  . م، وفاستي ھستی زندگ، خدا،تي ابد،بودننکه، ما از جنس يحال، بخاطر آوردِن ا

  . مي ھستیزندگم، ي نداریپس ما، زندگ

   شود؟ ی می را داشته باشد، چه نوع باشنده ای که زندگیکس

  ".  شود ی می جدا از خدا، جدا از زندگیباشنده ا" 

 ذات خود را به اما جنسِ !. مي ھستیکه از جنس خدا، از جنِس زندگيم، در حالي را داشته باشی شود ما خدا، زندگینم

  . مي ذھن، فراموش کرده اۀعلت رفتن پشِت پرد

  :ميي گویم" م، مث6يدر ذھن است که ما فقط، داشتن را بلد

  . ,,... است، منن افتخار ماِل ين اسم و اي است، امنون مال يزين تلوي است، امنن گلدان مال يا,, 

  حيتوض"  اُفتد، مجددای چون جا نمیح داده ام، وليضدر مورد آن، بارھا تو"  ست که قب6یمِن توھمک ي، منن يا
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  : دھمی میمختصر

  .  شودیت کوچک مي نھای رود، بید و به ذھن مي آی از آنطرف میاري ھشیوقت

ن خود را درست کردن، يعن ي سازد و این خودش را مي، عیر ذھنيک تصوي در ذھن رفته، ۀ کوچک شدیِ اريھش

  .  ستیت شدگياسمش ھم ھو

ر خدا در جھان فُرم ينظ.  شود ساختین خدا را نميد که عي خوانده ای و عرفانیني دیارھا در کتاب ھا شما بیول

  . ستين او در جھان نيد، عي زای شود، نمیخدا زاده نم. ستين

  . ِت ھمان وفاستين حکايا

اگر بودن، . ما گرفت را از شی شود زندگید، مي داشته باشی دارم، اگر شما زندگید من زندگييد بگوي توانیشما نم

   .  یچي، ھ! ماند؟یگر چه مي، از شما گرفته شود، دیزندگ

 ی، چند مورد، اساسی و معنوی عرفانیدر بحث ھا.  ستید اساسي ھستیقت، که شما از جنس زندگين حقيپس فھِم ا

  .  اُفتدی جا نمی ما به راحتی، برامھمّ ن ي ایول". ست وفا"  از آنھا یکي. مي چرخیست و مدام حول و حوش آن م

  . ميدار شوين خواِب فکر، بي ست و قرار است که از ایت، موقتي از خدائی ذھنیريت شدِن ما، با تصويپس ھم ھو

   :مي گفتیم و مي شدیدار ميد بي، بای، دوازده سالگیدر ده سالگ.  گرفتید صورت مي، زودتر بایدارين بيا

  .  ،،ستمين نفس، ني و ایِر ذھنين تصويمن ا،، 

 قھرِ  در ،ر شهي که از شمش.بنگر :دي گوین مييت پايدار نشود، ھمچنان که در بي به خواِب ذھن رفته، بیِ ارياگر ھش

  . !چکدیمان خون م

  . م، شاه ھم حوصله اش َسر رفتهين جھان ساخته اين خدا را در ايم که ما، عياز بس اصرار کرده ا

 کند، تا ده سال، دوازده ی م6حظه میليم، ابتدا خياسمش را بگذار، ھر چه که ی، زندگیارين شاه، بودن، خدا، ھشيا

  . کندی انسان را تحمل میر حرکِت اشتباھيسال، س

  . کندید ميت را تقليّ  یرينه، شيبوز.  ستینه گين بوزيد که اي گویت دوم مي در بیول

ک من يستم، ي خودم بای پای شوم و رون لحظه به خودم زندهي ایارينکه، من بعنواِن ھشي ای بجایعنيت، يّ  یريد شيتقل

  . ستين ت و اصالِت وجوِد انساني به اصلوفا ست، ینه گيِن بوزين عي زنده بودن را درآورم و ای بسازم و اَدایذھن

د و يري پذی بطور ساده و خ6صه، شما میول. گر ھم خواھم خواندي، چند مطلب دوفاِت ي جا افتادِن ِاسانس و ماھیبرا

  :د کهي اندازید و در خود جا مي کنی میي، درک و شناساا با تکراري

  .  ھستمیت، من زندگي من خدائـ

  .  را داشته باشمی توانم زندگی نمـ

  .  ستی، موھومی قرار دادن و ترِس از دادِن زندگداشتن را،  بودن ی مبناـ

  .  ھستمی را از دست دھم، چون خوِد، زندگی توانم زندگیمن نمـ 

  .! ماند؟ی از دست برود، چه می خود را از دست دھد؟ زندگ، چگونهی زندگـ

  !.م، خوب توجه نکرده امين مفاھيمن به ا
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  ". م يم، خوب توجه کنين مفاھيد به ايم، باي گوین است که مي ھمیبرا" 

  :دي گوی، به انسان میپس موPنا، از زبان خدا، از زباِن زندگ

  ک است، خاُمش، کم خروشيصبح نزد

  . تو، تو َمکوشیِ  پ کوشمیمن ھم

م را از دست يمن وفا. ی من نشسته ای احسان و وفاۀ که بر سفری شوی ست که تو متوجه میده َدم، موقعيصبح، سپ" 

وه ھا و با اشارات و به ُطُرِق مختلف، ابتدا با ِمھر و ي ھم به شمن و ی بودِن خود را، فراموش کرده امن دھم، تو، ینم

  .  کنمی ات میادآوري را، تو بودِن من تو، یِ ت، پادشاھيبا قھر، اصِل تو، ذاِت تو، خدائاُلفت و توجه دادن و بعد 

ده ي را که به آن چسبیزي زنم و از تو چی می، ضربه ایدار نشوياگر با ِمھر و با عشق، با ع6مت و نشان، متوجه و ب

  . یار شويد و ملتفت و ھشيايت بدردرم، تا ي گی،  میا

دار ي خود واقف و بیِ  ابتدا و انتھایِ اري، از جانِب من است، تـــــا به اصل و ھشی کنیه تجربه م را کیيتمام دردھا

  .   یشو

اج ي، احتی ام ھستۀنييبه تو که آ.  کنمیدار مي، باPخره تو را ب)ست درصد قھر، ھشتاد درصد لُطفيب( ی اگر متوجه نشویول

  ." یتو من ھسترا، يدارم، ز

  

  چرا؟. مھمان صاحب دولتم

  !. استين برکات از دني اۀم و ھميا ھستيم مھمان دني کردیتا به حال، ما فکر م

  !. ا چه؟ ھستمي؟ ید کيت دھد و به من بگوي تواند به من ھویا ميدن

 یند من کي توانند بگویمقامم، قدرتم، دوستانم، م. ت دھدين کند و به من ھويي تواند ارزش مرا تعیپول بانکم، م" مث6

کجا جمع ي ھا و داشتن ھا را یي داراۀنکه ھمي ایعنيت يد و موفقي آین مقوPت مي از ھمیکبختي و نیخوشبختھستم و 

  !.کنم

 آنھا ما را به ۀم و ھمي کنید ميوسف ھم نگاه و از آنھا تقليم، به برادران ي شوی وارد ذھن می اPصول، ما وقتیعل" 

 اگر شما ی، ول)ستيبد ن"  اص6یالبته رفاه ماد(.  کنندیق ميب و تشويغمت، تري و به داشتِن به ھر قیبه کسِب رفاِه ماد

  . ن خواسته تان را اجابت کندي تواند ایچ وجه نمي به ھید، رفاه مادي بخواھی را از رفاه مادیکبختيدولت و ن

 یبخت شدن، کافکي خوشبخت و نی، برای مالیين اصل، شده اند که توانايده اند متوجه اي رسی که به رفاه مادیکسان

 زنده یز، جايـــــچ چي ھی شود، ولین بھتر، باز مي بزرگتر و ماشۀاد و خاني، با پول زیگرچه دست و بال آدم. ستين

  .ردي گیدار ماندن را نميدار شدن از خواب ذھن و بي بیِ نش ماست، جاي آفریِ شدن به حضور را که منظور اصل

. مي ھستی واقعصاحِب دولتِ م که ما مھماِن ي شویم و اWن متوجه ميا ھستينم که مھمان دي کردی تا بحال، ما فکر میول

  .!مي کردینطور فکر ميست، ھر چند ما تابحال ايا نيپس صاحب دولت، دن

 تواند در یز نميــچ چيــچکس و ھيمان، ھيگران، دوستان، بچه ھايد. ستنديا، پولدارھا و قدرتمندان نيصاحِب دولت و دن

  ".  را به ما دھد یکبختيجھان، برکِت ن
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   : ست که متوجه شدمی خوشبختیحال، چه جا

من مھماِن .  بودمی، خداست و من از اول مھماِن صاحِب دولت، مھماِن خدا، مھماِن زندگی،، صاحب دولت، زندگ

  .صاحب دولتم ،،

  . ت سیروني بیت ھا و صورت و ُفرم ھايا و وضعيد که صاحب دولت، دنيي گوین نميشما بعد از ا

  .  گذاردی میت شما اثِر عمده اين موضوع، در وضعيفھِم ا

   :دي داریرون، دست برمي جھاِن بی و جستجویيشما از گدا

 ی شود و از دستانم ُسر می از کنارم رد می زندگ،ده اند و من مانده امي رسیا را جستجو کرده و به رفاه ماديھمه دن,, 

  . کندی نمتي شما را اذ,, ... ندارم، یزيخورد و چ

  

  . دنده بايدولتش پا. ندمھماِن صاحب دولتز تا ثروتمند، ھمه ي چیاز گدا تا شاه، از ب

ر افتاده، در ي، که در ذھن گیاريت، ھشيد که خدائيني بید، ميم، اگر شما خوب توجه کنين، اگر اگر خوب نگاه کنيبنابرا

  . ستين دولت، در جھان ني شود که، ایدار و متوجه مي بینقطه ا

  . ميل است که تابحال در خواب ذھن بوده اين دليم، به ايا را صاحب دولت تصور کرده بودياگر دن

ن لحظه،  ينده جمع شده و در ايد که از گذشته و آيني بی شود و می خودش قائم می رویاريد و ھشي شویدار ميپس، ب

  . دي کنی بودن میشگي شده، حِس ھمیکيبا لحظه 

د به ي ھستی ابدۀن لحظيد، از جنس حال و از جنِس اي کنی و حِس زنده بودن میتي نھایِق بين لحظه، حِس عميدر ا

ق شما در جھاِن نقش و رنگ و فُرم، پخش کند ي کند تا برکاتش را از طریدا مي پیت زنده شده، خدا به شما دسترسيابد

  !. شودیده منيد، خدا ھم پاي شوینده مي که شما پایدر حالت یعنين حالت، يو فقط در ا

  .!مي خودمان را دست کم گرفته ایما بعنوان مِن ذھن .ميريد خودمان را دست کم بگيما نبا

  . ,,!مي ھستی کما,,  ـ

  ".نه  "

  . اج دارديش، به ما احتي طرح ھای اجرای، خدا، برایزندگ

  ، یا ذرهگر ھست آتش :دي گویاما، ھمانطور که م. ميستيچکس ني، جز توھم، ھی بعنوان مِن ذھنیول

 یت شد، زندگي نھای بی شود و وقتیت مي نھایکدفعه بين ذره، ي تان ھست، ایک ذّره از خدا، از آن جوھِر اصلياگر 

و  انيق شما خود را بيزد و از طري تواند آن دولت و برکت را برفکر و عمل و ذراِت وجوِد شما بریُپر و سرشار، م

  .تجسم بخشد

  د، ي به جھان نگاه کن آنکهیب شود، ی مرتعش مبودن یِ د و تمام ذراِت وجودتان از شاديدر آن ھنگامه ست که شاد ھست

د و دولت و برکاتش يگر کار نداري د... دھم، ی شود، چه را از دست میچه دارم، چه ندارم، چه به من اضافه م :با

  .  شودینده مي شما پاۀليبوس
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در ذھن، در حاِل "  دائمایاريد که بصورت ھشيWن شما متوجه شدا. ميت را به ھم وصل کردين بين، اجزاء ايبنابرا" 

  ".د يتجربه ھست

 قرار گرفت، کم کم، شروع به اندوختن تجربه کرده  بودن ی به جاداشتنم و ي، وارِد ذھن شدیاري ما بصورِت ھشیوقت

  !.مي خود، قلمداد کردیو تجربه را بجا

   :مي گویمن م" مث6

  .  ھستمیز شھبازي من پروـ

   ".نه"  ھستم؟ یز شھبازيا من پرويآ

  .ک تجربه ستين اسم ي ایول. بله" ِاسما

  . ستیمن حرفه ام، مھندسـ 

  . ک تجربه ستيک فکر، ين حرفه، يا

  .من پدرمـ 

  .ک تجربه ستيک فکر، يمن پدرم، 

  ست؟ يتجربه کننده ک

  . ت استيخدائ.  ستیاريتجربه کننده، ھش

  .  گذرند، از جمله اسمم، تجربه ھستندیمن م که از ذھن یيتمـــــــام فکرھا

  اسم از کجا آمده؟

، با یک فکر بوده و بعد از مدتين کلمه، ين مفھوم، ايا. ک کلمه مرا صدا کرده انديک مفھوم، با يپدر و مادِر من، با 

  !. ھستم من، اسمن ي، اکلمهن ي، الفظن ي، افکرن يان، متوجه شده ام که ايتوجه به نگاه و برخورِد اطراف

  !. گرفتمیکي ھستم، یاري، اسمم را با خودم که ھش"جتاينت

  .ن اسم انباشته شدي ای موارد روۀيبق. ل شدين جھان، به من تحمي بود که در ذھن، در این مفھومياسم، اول

و اضافه ن بافت وصل ي را به ایيم را به ھم بافتم و بافتم و ھر تصور و احساس و باور و تعلق و منظور و ادعايمفاھ

  .  بنا شدهاسم من یات، رويم و افکار و تجربين مفاھي اۀھم.  ساخته امیک مِن ذھنيو گره زده و 

  : کنم کهی اWن درک میول

  . جاناتم، تجــــــــــربه انديھ و... دن و يدن و شني ام مثل دی کنم، محصوPِت حسی که میا ھر فکرياسمم 

  :اِت ما سه نوع انديتجرب

  .یجانياِت ھي، تجربیاِت فکري، تجربیکيزياِت فيتجرب

 توانند بر جسم ما اثر یبصورت تجربه م...   مثل ترس، خشم، خوش آمدن، اضطراب، دردھا، یيجان ھايھ" مث6

  . بگذارند

تجربه،  .ستندي نماخوِد .  ما ھستندیتجربه ھا ... جانات،ياسم، فکرھا، شغل، ھ.  ما ھستندیِ جاناِت ما، تجربه ھايپس ھ

  ست؟ي تجربه کننده کیول. نھا ھمه تجربه انديا. بله. دي آیز ِاعماِل فکر به جسم مان، بوجود ما
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   ".ت استي، خدائیاريتجربه کننده، ھش" 

  .ست؟ ،،يت کيست؟ خدائي چیاري،، ھش :ديشما ممکن است بپرس

  :دين است که بپرسيدرست مثل ا. دين پرسش، جواب بدھيد به ايشما نبا

  . اندازدی شما را به ذھن مجوابن ي اید، ولي بدھیجوابد ي توانیالبته م. دي ، و به آن جواب بدھ,,ست؟يخدا، چ,, 

 یِ اريشما ھشدِن ي کشی از راھھایکيم که ي کردیادآورين موضوع را ير، به تکرار، اي اخۀ دو سه ھفتیِ در مثنو

  .مفھوم است. ، به ذھن، اسم و کلمه ستحضور

ن، يم و از مسائل بريريم اوج بگي بخواھیل مسائل روزمره به ما وفا دارند، اما وقت در حیري بکارگیکلمات، برا

  . مانندی راه مۀمين.  کنندی نمیم، کلمات ما را ھمراھييبگو

 یستند، چگونه مي که محسوس نین احوال درونيف ترين و لطي تریدرون. ستي نی لفظۀزباِن عرفان، فقط زباِن و کلم

  .ردي جا بگیک نعلبکي در یياين است که دريمانند ا. !ان شوندي بتوانند با لفظ و کلمه،

  فلکیک دھان خواھم به پھناي

  م وصف آن رشک َملکيتا بگو

 . شودیپرده م. ن حال، پرده ستي ھاست، اما در عی پنھانۀنکه کشف کنندين ايلفظ و کلمه و سخن، در ع

  . به زندان استمست ھابردِن ا محتِسب، مسئول ي، داروغه یبا و کوتاِه مثنوي زۀدر قص

  : پرسدیند، مي بیوار ميدر کنار د) یاريشما، بصورت ھش( را یمحتِسب، مست

  .,,؟ یچه خورده ا,, 

  . ،، از ھمان که در کوزه ست، خورده ام ،، : دھدیمست پاسخ م

  . بردیاما از آنچه که در کوزه ست، اسم نم

  .مي اُفتیسم و نام، لفظ و ک6م، به زنداِن ذھن مق، ايم مان کند که از طري خواھد تفھیموPنا، م

 دادن، شما جوابن يد، وگرنه اي ندھیست؟، جواب ذھنيست؟، اصل من کي چید خدا، زندگي پرسی شما از خود میوقت

  . دي شوی مید، در ذھن زندانينکار ادامه دھي َبَرد و اگر به ایرا به ذھن م

ف يقت قابل توصيآن حق. پرده بافتن بر آن است. تن، بستِن آن روزن استقت گفي آن حقۀ، در باری خدا، زندگۀدر بار

  .ک نوع زبان استي در عرفان یخاموش. ستين

  .   جواب داردیدر خاموش. ستي با لفظ و کلمه نی حضور، پاسخیِ اري، ھشیپرسش در مورد، خدا، زندگ

 ی داشتی زبانی ھستیکاشک

 یھا برداشتستان پردهتا ز ھَ 

اصرار داشت که مست ِاقرار کند که شراب خورده تا او را به .  خواست بکندینکار را مين قصه، ھمي امحتِسب ھم در

  .  کردیمست ھم، از اسم بردِن، آنچه که خورده بود امتناع م. زندان ببرد

  .دي دھید؟، جواب نمي چه ھست:شما ھم به پرسش تان که

  

  .مي برگشتوفادوباره به معادِل 
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ن لحظه يد که از جنس اين لحظه، حس کني ایعني. ديوفا کن" د عم6يد، باي کنیاگر وفا م. ستي ن، مفھوم و کلمهوفا

  . ديري گی نمن لحظهي ایِ بجا را ن لحظهياتفاِق ا رود و شما ین مين حال، مقاومت به اتفاقات از بيدر ا. ديھست

  . ت، روست سطح است، موج اساتفاقش. استينه ست، دري ست، خداست، زمین لحظه زندگيا

. دي افتیـــــــچ موقع، اتفاق نميد، ھيستيشما از جنس اتفاق ن.  اُفتدیز در شما و خدا اتفاق ميھمه چ. نطوريشما ھم ھم

  .ديرا، ثابت و ساکن و برقرار ھستيز

 و ديشما تجربه کننده ھست که یين درک و شناساي کندند، حال، با ایدند و شما را از جا مي رسیتا حاP، اتفاقات م

  .دي کنیف کرد، خودتان را، از تجربه، جدا مي شود با ذھن تعری، را نمیاريتجربه کننده، ھش

   :د شده کهي، تأکی، به سادگ"م، مجدداي که اWن مشغول خواندن آن ھستین قصه از مثنويدر ا

 که از گذشته یس دانش ذھنم و بر اساي بریرا به ذھن م) ...دن، يدن، شنيد(مان يجه و محصوِل حس ھايما انسان ھا، نت

م، قضاوت کرده و يافت کرده ايادگرفته و دريغات، يان و معلم ھا و جامعه و کتاب ھا و عموم و تبليگان و اطراف

  .  مي گذاری آن می رویم و اسمي کنیر، خوب و بد ميقضاوت را تفس

  .  داردی ھا، که مفھوم است، ما را در ذھن نگه مین اسم گذاريا

  .دي کنیي رفتارتان را شناساۀن نحويد و اينوان ناظر، به خودتان نگاه کند بعيشما با

، که )دي کنی و قضاوت مدي کنیل به فکر ميمحصول حس را که تجربه ست، وارد ذھن کرده و تبد(د يکه متوجه نشويتا زمان

 و با آن تجربه، مسائل و دي کنیر، بد و خوب مير و تعبيست، تفسيک تجربه کننده نيچيتان تجربه ست و ھي ھایافتيدر

   :ديي گوی میعني. دي کنی میموضوعات را  نام گذار

  . ,,...ن مھم است، آن ارزش است، ين عاقل است، آن زشت است، اين بد است، اين خوب است، ايا,, 

  . ف کندين و تعريي تواند جنس شما را تعینھا ھمه تجربه ست و نميا

 اط6ع و ناآگاه از جنس و ی، ما را بیم که ذھن، مِن ذھنيات شده اين تجربي ما آنقدر مشغول و مسحور و جذِب ایول

  . اصِل خود نگه داشته

 اَمان، به ی، نفِس ما، بیم و ذھِن بدون ناظر، ذھن نظارت نشده، مِن ذھنيات ھستي تجربیما مشغول اسم گذاشتن رو

  . ! دھدیکار خود ادامه م

  . مي بریم و در خواب تجربه ھا بسر مي تجربه ھا ھستیما مشغوِل اسم گذاشتن رو

  

  . دار شدني از خواب فکر و تجربه ب:یعني یداريب

  .تيين خداي ھمیعنين جوھر، ي ھمیعني، یاري ھش:یعني یداريب

  . )نھا ھم کلمه ستيالبته ا(. وفاستن ي، ھمیداريب

  . ديھر ھستشما ھمان جو. دي توانیم شود و شما ی، از فکر جدا میاري شما، ھش:یعني یداريب

  .ستميات نين تجربيمن اد ييد و بگويات تان نگاه کنيد به تجربي توانیاِر ناظر، ميشما اWن بعنوان ھش

  .اتيا از تجربي از فکرھا یاري جدا شدِن جوھر، ھشیعني یداريبپس 
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  . دار ماندنيب و دار شدنيب . ستیدارين بي انسان ھا، ھمۀاِن جھِت ھميمنظور و مقصوِد پا

  . ادمان رفتهي ست که یين، وفاي انسان ھاست و اۀن منظور ھمين و بزرگتريدار ماندن، اوليشدن و بدار يب

  . مجددمان، آرزوستیوفا

   :دهي، گفته شده که خدا از ما پرسیني دیدر آموزه ھا

  ".؟ یا من پروردگار شما ھستم؟، از جنِس من ھستيآ" 

  ". بله  " :ميپاسخ داده ا

م و از ي ذاِت خود قائم شویم از فکرھا جدا و روي توانیم. مي ھستیم که از چه جنسي فھمیم، مي دانیم"  ما ذاتایعني

  . ميرون بپريذھن ب

  .مي نامین زاده شدن، زنده شدن را، تولد دوم ميا

 ی مان نمی، به زندگیکبختين دولت و نيم، ايدار نشوياگر ب. ميدار شويم که بيد به ھم کمک کنيحال، ما انسان ھا با

  . شودین مي ست، درد آفریمان که از موضع مِن ذھنينش ھايزد و تمام آفرير

  .  ِکَشدین موضوع مھم نشود، درد ميھر کس که متوجه ا

  د و اوياي بیرد و منتظر بماند تا کسي خود را بعھده نگیِ داريت بي مسئولین موضوع مھم شود، ولي متوجه ایا اگر کسي

  . وث کردهت خود را ليدار کند، مسئوليرا ب

د و يدار شويب. ديدار خودتان بروي، دنبال بید فوريد، بايحات و ع6ئم را گرفتين صحبت ھا و توضينکه شما ايبمحض ا

  .دي شاه ارتزاق کنۀابد و از سفري ی به شما دسترسیتا زندگ. ديدار بمانيب

  

*  

  

.  دياد آورده و فراموش نکني را به یاس کند تا چند مطلب اسی خوانم به شما کمک می می را که از مثنویاتين ابيا

  . تان خواندميش براي پۀات را ھفتين ابي از ایبخش

  

 ٣٩۴٢ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو
 

 نيمدح حاضر وحشت است از بھر ا

    نيبرم قاصد چنی 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 رو. َبَرمیاسم و نام خدا را م" و قصدا" من عمدا

ِق درست دعا کردن را به ي، پس خودت دعا کن و طرین نوع دعا کردن را دوست نداريستم دعا کنم، ايحال اگر بلد ن

  . اد بدهيمن 
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م با مفھوم ي توانی را نمیب، گفته بود که خدا، زندگ مست و داروغه و محتسۀ، در قص"ادتان باشد، موPنا قب6ياگر " 

   :جھان بِکِشاندذھن و  تواند انسان را به ی از دو راه میھر عامل". م يان کنيو لفظ و ک6م، ب

  .... ِق به درد آوردن شماي از طرـ

" مث6. دي قرار دھیوضوع ھر مسانس و جوھرِ  اِ ینکه شما مفھوم را بجاي ایعني. ميق پرداختن به الفاظ و مفاھياز طرـ 

ما اWن مدام  .ديان کني، بی زندگۀ را با کلمیزندگ خدا، ۀ را با کلمخدا" مث6!. ديان کنيک کلمه بي را با یشما جاِن زندگ

ر ترسناک يِف اخيتوص. نھا کلمه انديف اند، اينھا توصياما ا. مي کنی، را تکرار میاري، خدا، ھشیل، زندگي از قبیکلمات

  .ندي نشی خدا مینکه سمُبل به جاي ایبرا .است
  

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

   ". ميبه او زنده شود يبا" 

ت و يصورت و وضعِسحر و م، داروغه، آن جاِذب، ما را به جھاِن فُرم و ياد کنياگر با اسم و با لفظ و کلمه خدا را 

  .   ديد به او زنده شويد که باي کنیم و لفظ و ک6م، گم شده و فراموش مي مفاھنکه شما دري ایبرا.  کشاندیاتفاق، م

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

ا يا موPنا ي، یسيا عي یاما اگر انسان به موس. مي روی ذھن مادمان باشد، که ما، انسان، با اسم، با لفظ، با کلمه، بهي

 شود، به خدا یت زنده مي زنده بوده، زنده شود، به خدائی به زندگیگر که به تمام معني دیا ھر کسيحضرت رسول، 

  .  شودیزنده م

جوھر و عصاره و . ميه به ذھن نرون کلميم که با ايد متوجه باشيم، اما باي کنیان مي وفا، بۀنکه تعھدمان را با کلميولو ا

   :گري دیانيبه ب. مي را فراموش نکنوفااثِر 

  :دي داشته باشیاريد دو ھشيد، باي رویولو به ذھن م" 

  .مي زنده ھستاو، که به ار به حضوريھشـ 

  . مي کنیبه ذھن نگاه م، ار در ذھنيھش ـ

 ی زندگۀدار و زندي پایِ اريک ھشينجا يد، اير کنيفس و تیسه و معنيد در ذھن، کلمات را با ھم مقاي خواھیاگر ھم م

د يبه ذھن برو" د و تماماي ناظر را خاموش کنیِ ارين ھشيد اينبا. دي کنی کند و ناظر است که شما در ذھن چه مینگاه م

  .ستين درست نيا .!ديو در فکر و در تجربه گم شو

Pه ـــــــن به ین است که انگشت اشاره ايم، بخاطر اي بری را بکار میاريھش، یزندگ، خداکلمه و اسِم " اگر ما معمو

  . دي شوزنده، به آن "د، اWن و عم6ي که شما بایزينـــــــه چ.  استزيچ

  . ديد که در ذھن ھستيدا کرد، بدانيت خاص پيتان اھميد، اگر مفھوم و کلمه و اسم، برايشما به کلمه و اسم نچسب

  .  نداردیجواِب ذھن ،،  ھستم؟یمن ک،،  :د که سوالِ يشه بدانيھم

  . ديد، زنده شويبه آنکه ھست" د، تا عم6يد، صبر کنيستيد بايشما با

   :ديري گی میجواب را از جھان ماد" د، حتماياگر به ذھن برو
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 ، ھستم، من مجرد ھستم، من روانشناسمن معلم، ، من دکتر، من تنھا ھستمک پدر ھستميمن  ستاد ھستم،ک اُ يمن ,, 

  . ستي، که معتبر ن,, ...

  

   روا دارد که منی کیورنه موس

  چ تن؟ياد آورم از ھيش تو يپ

ِش خدا، در حضور جامع کماPت، ي دارد که من در پی، زنده به حضور بود، روا نمی زنده به زندگیعارف که یموس

  .!مياز تن و جسم، توده و حجم، ِجرم و فُرم بگو فقط

ل و با ي و مفھوم تبدیک معنيم و خدا را به ي داشته باشیک مِن ذھني یعني. مي کنیازم بيم و با کلمات و مفاھياسم ببر

  .ميم ما خدا را دارييم و بگوي کنیآن باز

  ".  دارد ین توھم را روا نمي، ایچ انساِن زنده اي و نه ھی موسنه" 

  :م، اماين کلمات و جم6ت، استفاده کنيم از ھمي گفتگو با ھم، ما مجبوری برایول

م و به ذاِت يت ھا ھستند بماني جھاِن فُرم و صورت و نقش و وضعیم در مفھوم و درد، که دستآوردھاي توانیا ميآـ 

  ".نه " م؟ يخود قائم نشو

   ".نه" م؟ يف کنيم محدود و تعري توانیک نام، ميک اسم، در يا خدا، خود، را با يآـ 

   شود؟یم، چه ميف کنيخدا را با کلمه، با اسم، با لفظ و ک6م، تعرـ 

   ".م ي اُفتیبه دام ذھن م" 

   شود؟یم چه ميفتيبه ذھن بـ 

  ." مي شویاباِن ذھن سرگردان ميدر ب" 

  . دي آیان مي به معھدت، صحبت از ين بيبدنبال ا

  

 خوب در خاطر داشته را ندارم، ی، زندگ ھستمیمن زندگمعادِل ، وفا و عھدن يِت اي ماھ،شماکه  خواھم یمن م" 

   . " ستیاز موارد اساس قرار دارد و یات معنوي، در مرکز و کانوِن تجربميتسلمانند  چون ديباش

   :مي کنی فراموش نمیـــــــچ لحظه اي را ھی، چند مورد اساسیدر بازگشت از حصاِر ذھن به زندگ

  . ن لحظهيرش اتفاق ايپذ ـ

  .مينکه از جنس خدا ھستي بر ای، مبن مایعھد و وفا ـ

م، يوگرنه درست است که بر سر سفره نشسته ا. ميم بخوري توانین حالت است که ما از خواِن احسان مي فقط، دراو

 برکت از سفره، یا بجايم، يني را ببی و جاودانگیکبختيم آن برکت و ني توانی شود، نمیده نمي سفره دی با مِن ذھنیول

  .ستين درست نيم و اي خوریمفھوم م

  عھد ما بشکست صد بار و ھزار

  عھد تو چون کوه ثابت بر قرار
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، یزندگ  مانِ ي عھد و پیول.  ما تا بحال صد بار و ھزار بار شکستهمانِ يعھد و پ، ی از مِن ذھنیت و دنباله رويدر تبع

  .چون کوه ثابت بر قرار

  !.ميما عھدمان را شکست

   عھِد ما چه بوده؟ـ

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

  ". م ي؟ پاسخ مثبت داده ایت، ھستيابد

   :ميگفت .مي شناسیپس ما جنس خودمان را م

  ". م ي و ما از جنس تو ھستی ما ھستیتو خدا" 

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

م، ھر ي گردی گذرا برمیجھاِن ُفرم و صورت و نقش و جاذبه ھام، به ي شوی می و مادی جسمیاريھر لحظه، فقط ھش

  . !مي کنیلحظه، از جنس خدا بودن خود را انکار م

  .  در عھدش مثل کوه، ثابت و برقرار است،یذاِت زندگ یم وليما عھد را شکست

 یت و بي، از جنس ابدميستيم نيزان شده اي که به آنھا آویم که ما از جنس مقوPتيدار شويک لحظه متوجه و بياگر 

   ی و م، خدا، به عھد خود استوار و وفادار استینکه زندگي ای برا.ميبه او زنده شو" م، ممکن است فورايت ھستينھا

  !.مي شکنی عھدمان را م،ن تعھد را انکاري به تکرار، ھر لحظه، امارون آورد اما، ي ب ذھن،ۀخواھد که ما را از مخمص

  . مي داری را زنده نگه می مان من ذھنھر لحظه با افکار و اعمال

 مان یت و خوشبختي تواند ھوینماتفاق، م که البته ين لحظه، ھستي ع6قمند به اتفاق ا،یت و خوشبختي گرفتن ھویبرا

  .  ميزي ستی میزندگ یِ روح و محتوا با جه،يدر نتبخشد و 

  . !یو عھد شکستناست  نگاه و برخورد، غلط ۀن نحويا

 ی کشند و مشغول آنھا می، ما را به سمت خود میروني بیم، جھات و جذبه ھاي که اگر به ذھن بروميد آگاه شويبا

. م دردزا خواھد بوديني آفرین حال، ھر چه که ميدر ا. مي شکنیم و مي کنیدر فکر گم، عھدمان را فراموش م. ميشو

  . )مي کنیات، گم ميدر تجرب، یدر اق6ِم حسجانات، يفکرھا، در ھدر م که ما خودمان را يامروز گفت(

  م؟ ي، لذت ببریِج حسيرون، از نتايم از جھان بي توانیم، نمي به عھدمان وفادار بمانیا وقتيآـ 

  ". م ي کنیِت خود را گم نمي اصل و ماھیم، ولي توانیم" 

چ يت خود، ھي و خدائ، زنده شدن به ذاتی زنده شدن به زندگیعنير از وفادار ماندن به عھدمان، يادمان باشد که ما غي

  .مي نداریراھ

  .,, ... کنم، یندارم، مسائلم را با ذھنم حل م ن موضوعات ي با ای کار،من ,, :ديي گویشما م

  ". د شد يدچار درد خواھ" تاي نھاید، ولي توانیم. بله" 
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 ی که صحبتش را میولتد یِ ن انرژيا ھميرا بناچار، يز. ستندي درد نی برکت ندارند، بید، ولي رسی میبه تعلقات ماد

 بد و مسموم و یِ ا زمان و انرژيزد، ي رید، مي دھی که انجام میت ھا و به عمليم، به فکر ھا و  به کارھا و به خ6قيکن

  .  شودی شما می دستآوردھایِ ، قاطیدردناِک مِن ذھن

زد، بعد از ده ي شما بریآوردھاده ھا و دستي، به آفری مِن ذھنۀ آلودیِ ل باشد، اگر انرژيکه ُبعِد حضور تعطيدر حال

  .!ک6ه سرتان رفته. دي شویست سال، متوجه لطماِت وارده ميسال، ب

 در کار یعشق. ستيم نيروابط تان تنظ. دين و در اضطرابيغمگ.  نداردید، برکت و دلخوشيآنچه را که بدست آورده ا

  . ديده ايدار، چسبي ناپایِ ات و تراکم و مقوPِت جسميفقط به ماد. ستين

  .ر دارندي و فناپذیات دستآورِد جسميات چه دارند؟ ماديماد

  .  ,, دارممن,,  :ديي گویم

  ".  که از جنس مفھوم اند یيزھايد؟، چيچه دار" 

  .، به ھم ربط دادنینھا را به گونه اي و ای مفھومۀک مقولي + ی من ذھنیعنيت يمالک" اص6

 زند یه مي به خود وصل، بر آن تکی نامرئیک نخ و ارتباطيد و با  َخرَ یند و مي بی را در اطراف میزي، چیمِن ذھن

  .! کندی میو حِس بزرگ

ح يم توضي شود عھدمان را بشکنی افتد و باعث می که میت، پول، َبد است، بلکه در رابطه با اتفاقيم که مالکي گوینم

  . ! دھمیم

   و باPخره ...م ي کنیم و جمع مي آوریم و بوجود مي شکنیم و مي زنی، می و عھد شکنی از من ذھنیبعد از دنباله رو

  .دينکار را بکنيد ايشما نبا. ستي نی در آنھا زندگی، ولمي دارم و ي آوری بدست میيزھايچ

   :دي گوی امروز میدر مثنو

   .ميم که اشتباه کرده ايده اي ست، فھمیکاف. گر امتحاِن مان نکنيم، دي ببار آورده ایادي زیيا، رسواي،، خدا

م و عھدمان را که از جنس ين لحظه ھستيرِش اتفاق ايحاضر به پذ. یده که تو خودت را به ما نشان دھيھنگاِم آن رس

          .م ،،ي کنوفام، به آن ياد داريم، به ي ھستی، زندگیاريخدا، ھش

رف، عھِد خدا، دائم   از آنطیم، وليم که گرچه ما وفا نکرده و اصل مان را فراموش کرده اي شویس اWن متوجه مپ

  .ثابت و برقرار بوده

   زبونیعھد ما کاه و به ھر باد

  عھد تو کوه و ز صد ُکه ھم فزون

  ستن شده، يشتر، بھتر شعار و سرمشِق زي نشسته، ھر چه ببودن ی بجاداشتن که ی کنم که در ذھنیادآوريفقط خواستم 

 که به تعلقات و ی ھر اتفاق شود، بایکوچک، جابجا م ی با ھر حادثه و واقعه ا،مان ما ھمچون برگ کاهيپعھد و 

 َنفِس اَماره یِ ره سري و خی در گستاخ،ماِن ماي عھِد و پ.مي دھی نشان می زند، واکنش منفیمان، ضربه مي ھایوابستگ

  در عھد وی و سھل انگاریِ  دوامی بیول .!مي کنی خود رافراموش میِ جنِس اصل" و سھوا"  عمدا،مان، از ھم گسسته

  . ستي نین زندگي و منطبق با قوانی اصِل مان، موازیِ مان مان، فراموشيپ
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   ". نه" ار و در کنترِل ما ھستند؟ يا اتفاقات در اختيآ

 دھد که بادھا و ید، اجازه نمي ھستینکه از جنس زندگي به ای، آگاھی ُبعِد ثابِت و برقراِر شما، تعھِدتان با زندگیول

  . جا بِکََنداتفاقاِت لحظه، شما را از 

  .عھد تو کوه و ز صد ُکه ھم فزوناما، 

  ، از صد کوه استوارترمحفوظ و مسلم و اَمن، نامتناقض و داريپامان، سوگند و زماِن تو، يثاق و پيعده، م وو عھد

  . است

 صورت ھا و  بر مبنا و بر اساِس اَشکال و فُرم ھا و، راخود منِ چون  :م کهي کنی میيم و شناساي شویما اWن متوجه م

 ی عھدمان شکسته می، به راحتميقرار داده ادار يناپامتزلزل و  و ريمتغ ی گذرای ھا و جاذبه ھایت ھا و دلبستگيوضع

  . !ميابي یمل يتقل خود نزول و به جسم یيشود و از مقام خدا

  . َزبونیعھد ما کاه و، به ھر باد

م، با ي کنیم، قضاوت ميري پذیم، اتفاق را نمي شوین، ميه، خشمگدي اُفتد، با اتفاق، رنجیاتفاق م. بادھا، اتفاقات اند

  ...م، يزي ستیاتفاق م

  .ميصحبت کرد" قاي شوند، دقین رابطه فعال مي که در ایيامروز در مورد الگوھا

، از یچک، با ھر اتفاق کوی، با ھر باد حاPیول .ميت ھستيت و ابدي نھایم که از جنس بيم و گفتيرفتي، انسان، ابتدا پذما

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 بین لحظه نميخدا را در ا!. ميني بینده ميم و نجات را در آي کنیانکار م

   َزبونیعھد ما کاه و، به ھر باد 

.عھد تو کوه و، ز صد ُکه ھم فُزون  

. کوه و از صد کوه ھم افزون تر است،ی زندگعھدِ   

* 

  :دي گوی است که منيانشتن گفته ھم از يا

  

A Quote From Albert Einstein 
 

"I want to know God's thoughts; the rest are details." 
 

. »ات استيه جزئي خواھم افکار خدا را بدانم؛ بقیمن م  » 

  

  .دار شوميات بي خواھم از خواِب فکرھا و تجربیمن م
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ا، ھر چه در ي قضاۀيبق.  دانمی شدم، آنموقع، افکار و ذھن خدا را میکي یت، با زندگيدار و از جنِس خدائي بیوقت

 اُفتد، برکات ی که می دانم درھر اتفاقینکه مي ایست، برايمھم ن"  اص6یعني. ات استي اُفتد، جزئیرون اتفاق ميب

  .زدي ری میزندگ

  ".ک اند يفتند، نيد بي که بایاتفاقات. ک خواھند بودين. بله" ک خواھند بود؟ ينن اتفاقات يا ايآـ 

  :م کهيين را ھم بگويا

  . ِن دشمن خودش استي، بدتریم خواند، مِن ذھني امروز خواھیِ ھمانطور که در مثنو

  م، ي بخواھی زندگ، ازی جھِل مِن ذھنین به خود است، ھر چه را که بر اساس و بر مبناي، نفری مِن ذھنیِ ھر دعا

  . ! شودید، ھمان خلق مي کنی می، درخواسِت بدی از موضِع مِن ذھنیت، وقتيشما بعنوان خدائ. مي آوریبدست م

   :دي گویامروز موPنا م

  ". اد بده ي درسِت دعا کردن را به ما ۀم، تو نحويم دعا کنيستياگر ما بلد ن" 

   دھد؟یماد ي درست دعا کردن را به ما ۀچه موقع، نحوـ 

 دار، یـــــــدار و بيد و بيدار شوي از خواِب تجربه ھا بیوقت. دي از ذھن متولد شویوقت. دي شما ذھن خدا را بدانیوقت" 

  . ديبمان

حرفه و شغِل ما، فکر است، تجربه ست، (م ي دانیم و خودمان را تجربه ميات مان ھستيکه ما جذب فکرھا و تجربيتا زمان

 ۀ، خودمان را، اسممان و حرفه مان و ف6ن نقش، در صحن"مث6، ) تجربه ستخودمانر ما در مورد نظ. اسم ما تجربه ست

  . !مي مردم را نسبت به خودمان بھتر کنیر ذھنيم که نظرات و تصاوي کنیک عمر ت6ش  ميم، ي دانیخانواده و جامعه م

   :ن است کهي در ایتمام فکر و ت6ش مِن ذھن

  . ,, کنند؟یمن ھستند، راجع به من چه فکر م که حول و حوش یمردم,, 

  . خواھند فکر کنندیمردم ھر چه م. دي اُفتی نمی مِن ذھنۀگر به تلي شما د

د که مھمان ي دانیدا کند، مي پی به شما دسترسید که زندگيد و بگذاريت باشيد، خدائي به حضور زنده شویاما وقت

گر به ي ست، دی خدا، زندگی شما فکرھای شود، فکرھای شما مید و دولت و برکتش وارد فکرھايصاحب دولت

  .دي ندارین نظرات مردم که ممکن است ھر نوع باشد، کاريات، به ھميجزئ

  . شودیستِم فکر و عمل و جسم شما مي وارد سین است که برکت زندگيمھم و اصل ا

  

  . دي خوانیان مد، ُکل آن را رويت شدين بيِح اياWن که متوجه اجزاء و محتوا و نص صر. بله

  .؟ ،، آوردی در من بوجود میرييت چه تغين بيا ،، :دياز خود بپرس

  بر خوان احسان و وفایمھمان شاھم ھر شب

   نده بايمھمان صاحب دولتم که دولتش پا

   : شودیرد، در شما زنده مي گی شما جان مید، تمام اجزاء و مفاد و قصد و اب6ِغ آن، براي خوانی آن را میحاP، وقت

  . مھمان شاھم، اما در ُفرمـ
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  . زنده امار ويدار و ھشيب ، به عھد، وفادار و متعھدغ است و من اWنيدري بیزدي اشِ شاحسان و بخ ـ

 م را بازي دستھاه،، رھا کردهديرون خود را کنار کشي از جھان ب.ستيا ني که دنیدولت.  دانم که مھمان صاحب دولتمیمـ 

  . اودانه شومنده و جي خواھم پای مکرده،

 ،ن مھمّ ي در ا،کند و تماشا تقاضاو  خواھد عشقش را به جھان عرضه یِق من، مياز طر، ی دانم که خدا، زندگیمـ 

  . است اتيجزئ آورم، یرون بوجود مي ھر چه را که در ب. کنمیمشارکت م

  .ستنديم ن مھیلــي اتفاقات خۀي کنم، بقی دانم و با افکار خدا کار میمن اWن ذھِن خدا را م

  ".  خواھد ی میادي پول زید کسيشا" ، مث6!ديريد اندازه بگي توانیرون را ھم مياتفاقات ب" 

  د؟ ي آیم، بدست مياد بخواھير، اگر پول زين مسيا در ايآـ 

  .دي آیبدست م". بله " 

*  

   ھمراه شدیا نهي بوزیک شبيران يبر خوان ش

  ؟ر از کجاي او از کجا شیستيزه رو گر نيستاِ 

 ذات و ی پای ھستند که به ذھن رفته و برگشته و رویيران انسان ھاي ھستند، شیران، چه کسانيمشخص شد که ش

 مثل رنجش یيجانات و در دردھايات و در ھيده اند که در ذھن و در فکرھا و در تجربياصل خودشان، قائم شده و فھم

  .ر شده انديدار و شينه ھا گم شده بودند و حاP بيھا و ک

  .خته اندي تعلقات گذرا را رۀده اند، ذھن شان را پاک کرده و ھميرون پريدار شده و بياز ذھن ب

  ".ران است ي شی شود که خواِن خدا، برایپس معلوم م" 

  .!نه شدهين شِب فُرم است، فقط انسان، بوزي، که ھمیک شبيران يبر خواِن ش

  .رھا نشستهي باشد، آمده و کناِر شین من ذھني ھم کهینه ايران است اما بوزين خواِن گسترده مختِص شيا

  .  آوردیر را در مي شیر نشسته و اداي، در کناِر شیمِن ذھن.  کندید مينه تقليد که بوزي دانیم

ن اWن يم شده را ھميفکر و عمل تسل.  دھدیم شده انجام مين لحظه ست، که فکر و عمل تسليم شده در اي انساِن تسلريش

   :ن گفتيدادم، انشتح يتان توضيبرا

  ". نم ي را ببافکار خدا خواھم یم" 

   :دي گویم که مي ھم داریم شده، در مثنويدر رابطه با فکر تسل

  ".راندازش خداست يد که تي ھستیشما کمان" 

ن م6حظات ي از مھمتریکيف، ي واضح و ظرۀن نکتيا.  شودی خدا توسط ما انداخته میم، فکرھايک کمان ھستيما 

  .      !ميه را حل کنيم صد قضي توانیمان حل شود، با کمک آن مي ست که اگر برایو قواعد

  . مي کند، فارغ و رستگار شده ایق ما فکر مي خدا از طریعنيراندازش خداست، يم که تي ھستیم، کماني ببرینکه پي ھم

   : ھم موPنا گفتیتيدر ب

  گفت حقتَ يم اذ رَ تَ يمما رَ 
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  قبَ کار حق بر کارھا دارد سَ 

  .  اندازدیر ميد، او تي شما کمان ھستیعني، تَ يم اذ رَ تَ يمما رَ 

  .  اندازدی، خدا می اندازی تو نم، شودیکه انداخته مرا  یريپس، ت

 که خدا بتواند یطي حضور و قرار دادِن خود در شرایاريھشبه زنده شدِن اWِن ما  یعني، کاِر حق، بر کارھا دارد َسَبق

  . کارھا، َسَبق دارد و ُمَقَدم و ممدوح تر استۀبر ھمق ما فکر کند، ياز طر

  .  نداردیتيچ سنخين لحظه زنده ست، ھير که در اي که از جنِس فکر است، با شین مِن ذھنيم که ايي گویحاP، ما م

  . ستینه گيم، ھمان بوزيد کني را که به حضور زنده شده، تقلی، حرکاِت انسانی ذھنمناگر ما با ". بله " 

د رقص و نشاِط خاص يما با ". نه" ست، ي موPنا درست نی کردن و رقِص سما ید از طرِز نشستن و روِش زندگيتقل

  .مي خود را آشکار کنۀژيو و

. !,,ست ي ست که با اصل برابر نیکپ,, گر که بنظرمان به حضور زنده شده، ي دی کسی ُمدل زندگی بر مبنایزندگ

  .! خدا نشستهۀرھا سر سفري با شیھنمِن ذ.  ستینه گيبوز. ل استير اصيغ

به من  ...،یستيزه رو گر نيستاِ ، ی درک کنی براستی خواھی و میزه نداري و رو به ستیستي نی اگر تو مِن ذھنیول

  .!ر از کجا؟ينه از کجا؟ و شيبوز. !ر از کجاي ش،!او از کجابگو، 

ن لحظه را در ي ھم که فُرم اینه اي کند، بلکه با زمیه مزي، ست)ھر چه که ھست(ن لحظه ي، نه تنھا با فُرم ایچون مِن ذھن

  .، استوار استیزه و دشمنيتش در ستيه و موجودياساِس پا. ! نداردیَبر گرفته، َسِر آشت

  . ستیزه رو و از جنِس مِن ذھنياج دارد، ستي که به دشمن احتیھر کس

  . کاذب استی خوشیِ ند و در جستجو کی میبا فکرھا باز. ک فکر استيک مفھوم، ينه، ي، بوزی مِن ذھن

   دھد، یک فکر، واکنش نشان مي ۀي ست که بر پای ذھنیمام، ھمان ي بری زنند و لذت می ما دست می مردم برایوقت

  .!مي شوی کاذب میم و غرِق خوشيني بیما آن فکر را م

 ی جوشد و باP می وجودش میِ تناھيل از اعماِق جھاِن Pي اصی خدا نشسته، شادۀن لحظه زنده، سر سفريعارف در ا

  .  خواھدی جھِت ارتزاق نمیزيرون، چي بیِ ش خ6ق است و از جھاِن فانيد، فکرھايآ

،  یچ جسمي از ھیاز دارد، وليمه و پول نين و بيد امرار معاش کند، به خانه و ماشيالبته عارف ھم انسان است و با

  . ردي گی روح نمیت و غذايھو

اگر تا بحال به  ،)دي ھستیيشما در حال شناسا (. شودیر نميچ وقت ھم سي فکر است و ھی غذاِص ي، حری مِن ذھنۀنيبوز

  .       ديات استفاده و خودتان را عوض کنين ابيد، از ھمي کرده اینصورت زندگيا

   :دي پرسیخودتان مشما از 

  . محصورم؟ ،،یا در باوريزه رو ھستم؟ آيمن ستا يآ ،،

، ی، باور مذھبیاسي، باور سی، باور اجتماعی، باور اقتصادی باور خانوادگ:، اعم ازیاورباور تجربه ست، ھر نوع ب

  .دن به آرامش و سامان، کمک کندي تواند در رسیباور، نم. ستياز جنس فکر و تجربه ست، از جنس جوھر شما ن

  .، خداستی، زندگما ھستند و مافکرھا فقط، انگشت اشاره به 
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  .  ع6مت راھنماست، اما باز ھم فکر استۀ ست، به مثابیندازد، فکر خوبيد اصل مان باي که ما را به یھر باور

   .!ديريبگ ، اشتباهشھر خوِد ید، ع6مت راھنما را بجاي توانیشما نم

  . !ستيلومتر مانده، خوِد شھِر لوس آنجلس ني کی دھد تا لوس آنجلس، سی که نشان میيع6مت راھنما

  .ديد چسبيست، به باور نباي کند، خوِد خدا نی که به خدا اشاره میا فکريخدا، ن انگشت اشاره به يبنابرا

زه يوجودش به آن ست. زدي ستیگر مي دیبر اساس باورش، با باورھا. ستزه روياست. دهينه، فکر و باور را چسبيبوز

  .  داردیبستگ

    :دي گویار خدا قرار داده و مير اختنکه خودش را دي ای کند، برای میي خدایفکرھا.  خواندیعارف، ذھن خدا را م

   گفت حقتَ يم اذ رَ تَ يمما رَ 

  قبَ کار حق بر کارھا دارد سَ 

   :بقول موPنا

  راست دانتَ يم اذ رَ تَ يمما رَ 

   جاند از جانِ وَ د جان بُ ھر چه کارَ 

  .  اندازدیر ميد و خدا از شما تيراست است که شما کمان

د ي توانید، از خوان دولت نميمنتظر برکت نباش. ديد، منتظر درد باشيانداز یر ميد تين شمائيد که اي کنیاگر فکر م

  . ديبخور

   دھد؟ یر ميي کند، شما را تغیب ميزه رو نبودن، ترغيت، شما را به ستين بيا ايآ

  . د کنده شودي بایان من ذھنيد، بنيزه گر نباشيد ستياگر بخواھ

د و آن را يفتيزه روست، بي که بر اساس آن استی من ذھنۀان دانش جاھ6نشه گرفته و به جيت" د و عم6ياوريمان بيد ايبا

    :نکهي ایبرا. ديفرسوده و خراب کن

  .نه کردهير را بوزي شمنِ ، ی ذھنمنِ 

  .نم و دولت آنجاست ،،ي نشی خدا مۀگر، بر سفريران دي شوم و با شیر مينه را از دست دھم، شي بوزمنِ ن ي،، اگر ا

  . ستيان و وفا چدم که احسياWن فھم

. نه بوده، وفا نکرده امين بوزي من تا بحال از جنِس ایغ است، وليدري خدا بیدرست است که بخشش و احسان و وفا

نه درست کرده و ين بوزيه به اي شبی باز، خودیست، ولين جھان ني در ااوه ينکه ھزار بار خوانده ام که شبيرغم ايعل

  . نه امي کنم که بوزیتصور م

   :دي گویخدا اشاره به من محال، 

   ".یري، تو از جنس من و شیستينه نيتو بوز" 

، حضوِر زنده به انسان به انسان و از وانيحوان و از ي به حنبات به نبات و از جماد، از یاري ھشیر تکامليپس، در س

  .! داردیدا شده و تا بحال، دست از َسِر ما برنمي پی مِن ذھنۀني، بوزیدر مرحله و دوره ا

نه ين بوزيات ايد در تجربير است و نبايفراموش کرده که ش.  کندی مینه زندگين بوزيھزاران سال است که انسان در ا

  . )دي آیادمان مين مطالب، يبا خواندن ا(!. گم شود
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  چکدیمان خون م ر شه در قھرِ يبنگر که از شمش

     ن و- خطا و- خطاي است ایآخر چه گستاخ

ده ي کشیچقدر سخت"  به سرتان آمده؟ شخصایيد، چه ب6ھاي تان نگاه کنیا نگاِه حضور، به حوادث زندگب. دينگاه کن

  . دي نداری آرام و متعادلیِ د؟ اWن ھم زندگيا

 ست که از ین خوني، ھمی و بصورت جمعی ھا، بصورت فردی ھا و اضطراب ھا و گرفتارین سختي اینيمصداِق ع

  .) کندیجاد ميم، کم کم درد اي شناسیکه ما آنھا را نمي در حالین زندگي قوانیر ندارد، عدم اجرايخدا شمش(.  چکدیر شاه ميشمش

  . شاه، خداست

 ھاو خشم یج، اضطراب ھاو ناراحتيم، بتدريدار نمانيم و بيدار نشوي از خواب تجربه بیما اگر در َده، دوازده، سالگ

 و مخلوقات، ی از کل ھستیي و جدایبي و احساس غری حوصلگینه ھا و رنجش ھا و احساس بيھا، دردھا و ک

 و ی شوند و ما را بصورت فردی میر شاه، جاري خوِن شمشۀم، به مثابي کنی که با خود حمل می دائمیِ  ھایناخوش

  .چانندي پی در درد میجمع

 دارند و سالھا درد یادي کنند و درد زی می زندگی، در مملکتیه اي انسان، که در ناحیاديد تعداد زي کنیشما فکر م

 از انسان ھا را یري که تعداد کثیار بزرگ و ُمخربيجاد درد بسيِل اي قوه و پتانسايآجاد کرده اند، يحمل کرده اند، درد ا

  !. دچار کند، ندارند؟یشتريبه درد ھولناک تر و ب

  . کنندینکار را مياWن ھم ھم! ". بله" 

جاد نکنند و يدرد ا"  کنند، جمعای می زندگیه اي آدم که در ناحیکه تعدادم يار مواظب باشي، بسی و جمعید، فرديما با

  .جاد کندي ایشتري تواند درد بی خواھد و می مید بدانند که بموجِب قانون جذب، ھر درديبا

   ، مثلیار بزرگي توانند دور ھم جمع شوند و درد بسیون نفر، ميليون، پنجاه ميليست ميون، بيلي، ده می واھیليبه دل

  .! آدم کشته شودیاديجاد کنند و تعداد زيجنگ، ا

  . یمِن ذھن کند؟ یه مي درد خوار است؟ از درد تغذیک

درد  یفرد که بطور یھر کس. جاِد درد داردياج به اي کند، احتی که درد حمل میھر کس. اج داردي به درد احتیمِن ذھن

  :د بداندي کند، بایحمل م

د مواظب حرف زدن خود، ي بکشاند، باین خانواده را به نابوديانواده، درد ممکن است ا،، بعنواِن پدر خانواده، مادر خ

 یگران را به درد ميد، دي آی ام مین رفتارھا که از من ذھنين نوع حرف زدن و ايا.  خودم باشمیمواظب رفتارھا

  . مان ندارد ،،ي برایآورد، آزردِن ھمسر و فرزندم، عواقب خوب

  

  :ميم بخواني توانیصورت منيمصرع دوم را به ا

  .  و- خطا و- خطا؟ني است ایآخر چه گستاخ

  .!ن نوع پرسش را ھم َمِد نظر داشتهيد موPنا ايشا" 

  .!؟".م ينه، مرتکب شده اين بوزي ست که ما توسط ایي و چه ُپرروین چه گستاخير اآخ
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  م؟ ي کنیزه مين لحظه ستيا با ايم؟ آي کنیت ميا ما شکايآ

  . ! دھدی ما رخ میب داده شده، براي ترتی که به کمک زندگ آناتفاقِ  شود و ی ما باز می روی زندگۀلي بوسظهلحن يا

     .)یستيزه رو گر نياست ،ت قبل گفتيدر ب(. زه با اتفاق آن، خطاستياست

  :یت، بصورِت ِشکوه، بصورت رنجش، بصورِت خشم، بصورِت ناُشکريزه به ھر صورت، بصورت شکاياست

  ".  ست یگستاخ" ،  ,,...  دانند،ی چرا مردم قدر مرا نم،!ِف مني، ح!هين چيا,, 

  :ميي گوید، ما ھم به خود مي گویموPنا م

  .، ،! ستیچه گستاخن يا ،،

م و از يد کردينه شده، تقليم و بوزيبر َسِر خوان خدا بود. !مي مان را ندانستیقدر س6مت. !ميم و ُشکر نکرديما سالم بود

ان کند و ما يق ما بيدا کند وعشقش را از طري پی خواست به ما دسترسیخدا م. !مي خدا نخوردی و غذایوزرزق و ر

  .!ست؟ي نینھا گستاخيا. !مياجازه نداد

   :ديد به خود بگوي بایھر کس

 نيا امروز، ايآ.  من داردۀن لحظي به امروز و ایبستگگر، يگر، ده سال دي من، ده روز دیِ  زندگیت ھاي،، وضع

  .  از من عبور کند؟ ،،یِت زندگي دھم که ِخَرد و عشق و آرامش و خ6قیا اجازه مي ھستم؟، آی موازیلحظه، با زندگ

  .!د؟ي توان رسی به کجا میيزه روي و با ستیبا گستاخ

  

   :ن است کهي ایيزه رويماحصِل ک6م در مورد ست

اتفاق در ،  ستیيکتاي یِ فضا، ن لحظهيِر ايز، ست یزندگ، ن لحظهيِر ايز، ن لحظه ستين لحظه ک?ه اياتفاق ا" 

  . آغوش لحظه ست

  ِر آن؟ي زیِ ا فضايد يد اتفاق باشي خواھیشما م

 ید و اتفاق از ِخَرِد زندگي کنی را به اتفاق ِاعمال میفکِر زندگ. دي کنید، به اتفاق نگاه نميِر اتفاق باشي زیاگر فضا

  .ت اسميتسلنکار، اسمش ي شود و ایبرخوردار م

  . م، درد استيفرجاِم عدم تسل.  ستیم، گستاخيعدم تسل

  !.د که خطاستيور کنبا. - خطا- خطا وَ وَ  :دي گوین است که موPنا مي ھمیبرا

  . ستي گوشش بدھکار نیمِن ذھن

بور کند،  از شما عید که ِخَرد زندگيد و نگذارينيآفري بی من ذھنید، که اگر از فضايد، باور داري شنویا شما ميآ" 

  .!"د يري پذیا نه، نمينده تان َبــــــد و ُپر از درد خواھد شد؟ ي آیزندگ

  . ,,چرا؟,, . دهير َشه خون چکيتا بحال از شمش. خوب نگاه کن

   :"گفتم چرا " 

م، ير نشودايم، اگر بيدار شويد بيبا" م، بعدايات باشي دھد که در خواِب تجربی به ما اجازه می، زندگیتا ده، دوازده سالگ

  .  کنندیق مي، تشویت شدگيوسف ھم ما را به ھم ھويبرادران 
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  ".  شوند ی ھا متوجه نمیلي را خیت شدگي و جھِت ھم ھویمعن" 

. ندي بی ست که ذھن میيت ھاين جھان ساختن، بر اساِس وضعيه خود را در اي، شبیت شدگيبه زبان ساده، ھم ھو

  . ین من ذھني ھمیعني

مِن  کند و ی م، منِ منزه روست، فقط يم، که مانند فرعون ستي ساخته ای، بنام من ذھنیفرعون، یگريت ديما خدائ

 و یت شدگي ھم ھویِ  کند و برمبنایند و دردھا را به خودش اضافه و انباشته مي آفریخودش را قبول دارد و درد م

 یدرد و جھِل دانش گذشته، عنان زندگ ھمراه با ی مصنوعۀنيک بوزي شود که ین نميگر بد تر از ايد. ندي آفریدرد م

  .  تان ُپر درد خواھد شدیرد، زندگيشما را بدست بگ

  .! چکدی ُبَرد و از آن خون میر َشه ميد که شمشينيد و ببي، توجه کنی و ھم بطور جمعیشما بطور فرد

سه يگران مقايم و آن را با ديک جسم را پرورانديم، يدار نشدي به بعد، بی، پانزده سالگینکه ما از دوازده سالگي ایبرا

 و پنج ساله شد، چھل ی ساله شد، سیست و پنج ساله شد، سيجسم مان ب. ميم و باP آمديم و باP آمديم و باP آمديکرد

 .           !دي چکیر َشه خون ميساله شد، مدام از شمش

   : دادندیدردھا مدام به ما گوشزد م

  .،،! رد؟ي پذی ات، سامان نمی زندگی ولی ِکشی و زحمت می کنینھمه کار ميا، چرا !،، اشکاِل کاِر تو در کجاست؟

  . !نقدر با ھم دعوا کنند؟يد زن و شوھر ايچرا با

  . ميک ھفته آراميم، ي کنیدعوا م

  . مي کنی می ِکشد و بعد آشتیم، سه، چھار روز طول مي کنیباز دعوا م

  .مي کنی میم و آشتي کنیدوباره دعوا م

  ... م، ي کنی میا و بعد آشتدوباره دعو

 یِ  به دردھای کند، ھر دردیجاد مي درد ایيم؟ ھر دعواي کنینقدر دعوا ميدا کنم، بفھمم که چرا ما اي خواھم پی،، من م

  . " !نم؟ي بی آن است، چرا من نمۀي کند، درد سرمای درد را ول نمیمن ذھن.  کندیگذشته اضافه م

  .!، ِاشکال کجاست؟بنگر

اد شوند، ھمان دردھا ينھا ھم بزرگ و زيِن شما کوچک و پوِل شما کم است، اگر ايا ماشيست که خانه ين نياِاشکال در 

  .!گري دیبرجاست، اما در سطح

 یِ اري روند، مگر شما به ھشین نمياما دردھا از ب. ن بروندين دردھا از بيد که ايآوري بوجود بیتيد، وضعيشما اول با

  .ديني خدا بنشۀ دست برداشته و سر سفرینه گير شده و از بوزين شبعد از آ. ديحضور زنده شو

   .ستير شاه چيد که شمشيديپس شما، فھم

، یي ھست، قطب ھای و گرفتاریھر جا که اغتشاش و ناراحت.  ُبَردی می و ھم بطور جمعیر شاه، ھم بطور فرديشمش

. ستندي ھم بلد نی داند و آشتی را مقصر میگري دک،يھر .  ساخته و به جاِن ھم افتاده اندیتيبر اساِس باورھا، ھو

  .  کوچکترین ِمنوال است، اما در سطحياوضاع در خانواده ھم به ھم
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  .!ستمي نیبا خودم آشت. ت مبت6 ھستمين وضعي ھم، به ھممن

. شوند زنده یون نفر به حضور، به زندگيليکدفعه پنجاه مي، یيست که با خواندِن دعايبرعکس تصورمان، ممکن ن" 

  .، وجود نداردین احتماليچن

  رد، ين کار صورت نگي مسئول خود است و تا ایھر کس.  خودش کار کندید روي، ذّره ذّره، ذّره ذّره، بایھر کس

 خودش کار کند و مسئول خود ید روي باین، ھر کسيبنابرا. م شدي نخواھی ُرشد نخواھد کرد و معنوی فرھنگینسل

  ".باشد 

  :مييم و به خود بگوينيد بنشي، ما بایقطه ا، در نیدر مرحله ا

 یي سال عمر کرده و دستآوردھای خواھم؟ سی چه می ساله، ھستم، از زندگی،، من اWن، پنجاه ساله، چھل ساله، س

 ی کنم؟ چگونه مید طي را بایرين چه مسي دارم، اما بعد از امن دانم یم. ستمي خوشبخت و خوش حال نیداشته ام ول

 خواھم یا ميآورد؟ آي مرا به راه بی خواھم اجازه دھم که زندگیا مينم؟ آيآفري بی خواھم شادیا مي کنم؟ آیخواھم زندگ

   باشم؟ ی موازیبا زندگ

ا يا پدر و مادر و ينم، ھمسر يآفري خود، ادامه دھم؟ باز ھم درد بی ام، با مِن ذھنی زندگیِ  خواھم به روِش قبلی م،اي

   را نگه دارم؟خودم را م6مت کنم، رنجش ھا

 خود، در ی آن را رویرھنمودھا. ام آنھا را درک کنميصد بار بخوانم و باPخره پيت ھا را سين بيک از ايھر ، اي

  . ،،...  کنم، یامورم، ِاعمال کنم، عجله ھم نم

  کبارهي. اتيتجربا يت از فکرھا ي، خدائیاري جدا شدن ھشیعني، یداريب. دارشدي شود بیکدفعه نميم که يد بداني ما باۀھم

ک يک نفر يکدفعه و خلق الساعه، ي، یيار استثناينکه در موارد بسيولو ا. ردي گیج صورت ميبتدر. ردي گیصورت نم

 ھمان یِ  َبَرد که انرژیندازد و به حضور زنده شود، باز ھم زمان مي ھا و تعلقاتش را بی ناخالصۀت را بخواند و ھميب

ن امر،  يا. ر دھدييرون تغيش را در بيت ھايزد و وضعيش بريت ھاي کند و به وضع، از او عبوریيدولت، ِخَرِد خدا

  . ديعجله نکن.  ستقانون مزرعه.  َبَردیزمان م

 ُرشد ۀپروس. ب بدھدي برسد، تا سال دوم چند عدد سید به آن آفتاب و کود و آب کافيم، باي کاری ست که میمثل درخت

  .ن ِخَرد از شما عبور کنديد که ايد و اجازه دھي باشميتسلد يشما با. !ستياِر ما ني آن، در اختۀوي میِ و بازدھ

 ید و ميل ھستياگر شما اص.  زندی ست که حرف مین مِن ذھنينطور و آنطور شده ام، ايد که ايبه من ھم زنگ نزن" 

  ". د يد، خودتان به خودتان گزارش دھي خودتان کار کنید رويخواھ

خوِد . ديد، خوِد شما ھستي کنیت تان را گزارش ميد و وضعي کنیش نقل ميان تان را برا که شما داستین آدميمھمتر

  . دي ھستیتيد که در چه وضعينيد و ببيت تان نظارت کنيد به وضعيشما با

ق شما به ي خواھد از طرید که خدا مي دانستیا ميآ. ديستي نیرمھميآدم غ. دين آدم ھستي خودتان، مھمتریشما برا

  . !ر شوددايخودش ب

چرا خودتان را دست کم . دي صاحب دولت نشسته اۀ خدا، سر سفرۀسر سفر. ديت ھستيخدائ. دي ھستیشما آدم مھم

  د؟ ي دھیگرفته و به خودتان گزارش نم
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  :د کهيگران نشان دھيد به ديچرا با. !دينکه خودتان را قبول نداري ایبرا

   دارد؟ ین چه ربطگرايبه د" ، اص6 ,,ر کردن ھستمييمن در حال تغ,, 

  :د به خودش نشان دھد کهي بایھر کس

 ام راخدا ی دھم که لگاِم زندگیاجازه م.  دھمیر مييخودم، خودم را تغ. ر ھستمييُشکر که در حال تغ. ،، من مھّمم

  .  گذارمین تحول را به حساب خودم نمي شود و ای مینم که در امورم جاري بی، خدا، را میمن برکِت زندگ. ِبکَِشد

   :دي گویده و مي وسط پریھر جا که متوجه شوم من ذھن

  . خواھد خودش را مطرح کند ،،ی دانم که دوباره می، م ,,!ی کنینکار را ميتو ا,, 

  .والس6م.  داردی دست از سر ما برنمین من ذھنيا" اص6

   : پردیه، وسط مي، از حاشیک فکر و عمل درست، در زندگي ساختِن یم، بمحض جاريمواظبش باشد يمدام با

  .,, !من کردم ،!من کردم,, 

  .! شودی تان، قطع مین برکت بر زندگيعبور ا،  ,,!من کردم. بله. بله,,  :ديياگر شما بگو

 کنند، اما ھمان یزان مي آویده اش را در گوشه ايرد، پوست خشکي می می به سادگین من ذھنيد که ايشما فکر نکن

  .د نگاھش کرد، مواظبش بود که خود را مطرح نکنديدائم با. دي آیفتد و باP م اُ یده، دوباره راه ميپوسِت خشک

  .!.,,د درد بکشد يانسان با درد خوب است، ,, :دي گوی مید، چون مِن ذھني شما کم شد، تعجب نکنیھر موقع دردھا

  . ماستیداري بی برایست، بلکه ابزاريدرد ارزش نحال آنکه، 

  .، درد استی حوصلگی، بیي، حس تنھایبي غر، حسیياضطراب، خشم، حِس جدا

  .فتندي ما، کم شوند و بید دردھايھر چه زودتر با

   ".نه. " ,, ! در ُشرِف وقوع استیمبادا اتفاق بد ,, :ديينگو. دي تعجب نکنید ولياگر درد شما کم شد، ُشکر کن

م، مرسوم است که آدم ھا درد بکشند يني بیم اما از بس درد در اطراف خود مي ھستیما از جنِس آرامش، از جنس شاد

  چرا؟. !و در اضطراب و دعوا باشند

  د اضطراب داشته باشند؟يچرا آدم ھا با

  م؟ي کنی می تلقیچرا دعوا و نزاع را عاد

  اور ھم باشند؟يرند، به ھم عشق بورزند و ي میکه مي شوند، تا زمانیکه با ھم آشنا ميد از زمانيچرا زن و شوھر نبا

  د در خانواده، دعوا باشد؟، کشورھا با ھم بجنگند؟يبا" چرا حتما

نکه خدا از جنس ي اید برايحق مسلم شماست که شاد باش.  کندیجاد مي خودش ای بقایزه را براي دعوا و ستیمن ذھن

  .      مي درک کرده افاوَ ت را از عبارِت يفين کيم و اي ست و ما ھم از ھمان جنس ھستیآرامش و شاد

  .نکار خطا و خطاستيد که ايبدان. ديني خودتان را ھم ببیگستاخ. ديني اش را ببیشاه، و خون چکانر يپس، شمش

   مادر ناگھانی پنجه زد بر رویريگر طفل ش

  نه تو پنجه را مَ ی بر ویستيتو دشمن خود ن

  . دھدی مادرش عکس العمل نشان نمی اندازد، ولی مادرش چنگ می موقع ھا به روی، بعضري شۀبچ



   2014Aug   517#Program 06                    ٧٧٧٧١١١١٥٥٥٥ هشمار حضور گنج برنامه

28 

 

 اندازد، او ی کند و به مادرش چنگ می میگوشير بازي شۀ، بچ"آنجا ھم که موقتا. مير ھستير است و ما بچه شيشخدا 

ما ھم .  کندیر تحمل نميندازد، شي مادرش چنگ بیر، چھار ساله باشد و به رويالبته اگر بچه ش. ! کندیتحمل م

  .نطوريھم

   ". یستيم، پس تو دشمِن ما ني ھست، چون ما تویستيتو دشمن خودت ن"  :دي گویبه خدا م

  چگونه؟. !مي اندازی تو چنگ میبه رو" م، که اشتباھاي ھستیريما ھم مانند ھمان بچه ش

  . ما نگذاری، پس پنجه ات را رویستيم، تو که دشمن خود و بچه ات ني آوری در می زندگیادانه رفته و يدر جلد بوز

  . مي شنویکه مم، اما عکس آن ھم درست است يي گوین را ميا

  . ن اشتباه ستيم و اي اندازی مادرمان پنجه می، روی زندگیما رو

 خدا پنجه ی اگر انساِن چھل ساله به رویرد، ولي پذین روند را مي ایم، زندگي، که بچه ھستیتا ده، دوازده سالگ

رش يشد، آنموقع ست که از شمش اشاره و گوشزد داده بای توجھین اشتباه و بي مختلف به ایندازد و خدا ھم از راھھايب

  !.  چکدیخون م

   :ديي گویشما اWن به خودتان م. ميبه خودمان برگرد

  زه،يق ستيمن تا بحال از طر.  به عھدش استوار استیدم، که زندگيات، خواندم، فھمين ابيِق اي،، من از طر

  .ندازميد چنگ بي نبای زندگیدم که به روي چنگ انداخته ام، اما از حاP به بعد، فھمی زندگیِ رو

.  ستی با من آشتی کنم، زندگیندازم و آشتي کرده ام و اگر چنگ نیر، آشتياWن با مادر، با ش. ستميمن دشمن خودم ن

  .ر، خداست و ھمه لطف استيمادِر ما، ش.  ستی ھم با من موازی باشم، زندگی موازیاگر من اWن با زندگ

  .،،. ت خود زنده شدهيائ ست که به خدیر رمز خدا و رمز انسانيش

م و اگر ي شنوی کند و ما میان مي ما بین مطالب را براي دھد، بلکه این رھنمودھا را به خدا نميد که موPنا، اي دانیم

  .  شودی با ما دشمن ملحظهن ي، دشمِن ماست، الحظهن يا ,, :مييبگو

د قدِم اول را بردارد و ي بایاما ک.  شودیِت ما من لحظه که خداست، دوسيم، ايم و دوست شوي کنین لحظه آشتياگر با ا

  ".شما " دستش را دراز کند؟ 

  . دي کنین لحظه، دعوت و آگاه مي با اید و خودتان، خودتان را به آشتينکه شما ھمان خدا ھستي ایبرا

  . دي کند که چنگ زدن به صورت مادر را متوقف کنیدار ميات شما را آگاه و بين ابيا

ن لحظه ھر يشما ا. نوازش کردن مادر، در واقع نوازش کردن خودتان ھم ھست. دي کنیر را نوازش من بار، ماديا

ن ياد، ي پنداری را دشمن خودتان من لحظهياشما .  دھدی ھم ھمان کار را انجام مید، زندگي دھی که انجام میکار

  .      ديري گیم ميشما تصم.  شودیت شما من لحظه، دوسيد، اي دانین لحظه را دوست خود ميا.  شودی دشمن شما ملحظه،

   دھد؟ یر مييت، شما را تغين بياِم ايا خواندن و درِک پيآ

 یِ  مادرتان، به رویر، به رويد که چگونه بعنوان طفل شيد و متوجه شوي کنی تان را بررسید زندگي توانیشما م

  د؟ يده اي، پنجه ِکشیزندگ

  د؟ ير، با ِمھر برخورد کنيد و با شين، پنجه بر مادر نکشي اد که بعد ازيريم بگيد تصمي توانیا ميآ
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  ر با شماست؟ير، معادِل با ِمھر برخورد کردِن شيد که با ِمھر برخورد کردن شما با شي دانیم

  .دي دانیم" د؟ حتماي شویدار مين صحبت ھا به خودتان بيد و با اير ھستيد که خوِد شي دانیم

  ردست مَ ير باشد نير خورد او شيران شيآن کو ز ش

  دم که بود آن اژدھاي دیار نقش آدميبس

 یليمن خ. ستين)  ستی مِن ذھنانسانِ منظور از َمرد، نجا، يدر ا(گر َمرد يد.  شودیر مير بخورد، شيران شي از شیھر کس

 توانستند من ی میعني  مثبت دارد،ینجا اژدھا معنيا(.  در باطن اژدھا بودندیدم که در ظاھر ھمان آدم بودند وليآدم ھا را د

  ). گران را بخورندي دی خود و من ذھنیذھن

   :دي گویامروز موPنا م

  ". ف است ي، لط)ديگران را ذوب کني دی ذھنیا من ھاي خود یمن ذھن( کند ی را در خود ذوب می ذھنی که من ھایيفضا" 

   :ميي گویبه ھمان صورت که م

.  بَُردین عشق است که ميا. ز و ُبران استي تیمنعطف، ول. قضاوتن لحظه قبل از يرش اتفاق اي پذیعنيم، يتسل

  .  کندی ھا را ذوب مین لحظه ست که ناھماھنگي ایيکتاي یفضا

ات در نگاه شان ين ابي شوند که ایکدفعه متوجه مي، در درون شان، یبعض. دي خوریر ميشما اWن از موPنا ش

  . نوشندیآن م دارد و از یدني نوشیريات شين ابيآشناست و ا

 شما ی ھا و دردھای شود، اضطراب ھا و نا ھماھنگی که درشما زنده مید، حضوري خوانیات را مين ابي شما ایوقت

  .ديستي نیگر من ذھنيشما د.  کندیرا ذوب م

ر ي اتفاقات، آن زۀرندي در َبر گید، فضاي خوانیات را به تکرار مين ابيد واي کنین برنامه گوش مي که به اجيبتدر

، که ستارگانش را در ی خالیِ تناھي Pی فُرم، مانند فضای بۀمانند کاس.  اتفاق استۀرنديد که در َبر گي شوی مینه ايزم

ع را در َبر گرفته ي خود را، فکرھا و وقای ذھنید که ستارگان خود را، ُفرم ھاي ھستیتناھي Pیَبر گرفته، شما ھم فضا

  .دي ھستمھمرنده يگشما، در َبر . ستنديع مھم نيوقا. ديا

شما قّوه و  و ... خوابند، ی خورند، میغذا م.  دارندی نقش آدمیول. ت شده اندي نھای ھستند که بیيپس اژدھا، آدم ھا

  .مي دھیران، ادامه مير از شيدِن شيبه نوش. ل را دارنديھمه آن پتانس. ديل شدن به آن آدم را داريِل تبديپتانس

  . ران ھستندي ما آشناست، شیران که زبان شان براي ای عرفاۀي، موPنا و بقیحافظ، فردوس

د ي خوری میياWن، غذا.  شودین بزرگان، در شما زنده مي ست که با خواندن اثر ایر ھم ھمان غذا، ھمان انرژيش" 

  ".        د ي شوی، از جنس خدا میعنير، ي شیست، بزودي نیکه ماد

  د خوار بُ مردُ د طوفان مَ ر چه مردم وار بُ نوح اَ 

  ھا آن ذره دارد شعلهیاگرھست آتش ذره

 یطوفان.  ستی مِن ذھنیِ نجا، به معنيمردم در ا. ، اما طوفاِن مردم خوار بودی معمولینوح مثل آدم ھا : زندیمثال م

  .  کردی را در خود غرق میبود که من ذھن
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 ست که کمک یتيفيگران کمک کند، کين و به د تواند به خودتای، می که در شما بعنوان انسان معنویتيفي کنيمھمتر" 

  ". ، کوچک شوند ی ذھنی کند، تا من ھایم

 دارد، یگر را به واکنش وا نمي دیف و منعطِف خود، انسان ھاي نرم و لطی و با برخوردھای که با فضاداریھر انسان

  . کندی وادار نمی منفی را به واکنش ھای کند، انساِن مِن ذھنی که فضا باز میکس.  کندیبه آنھا خدمت م

  .  کندیر و خشن و لجوج مي انسان را سخت گی منفیواکنش ھا

  .  را در خودش غرق کردی ذھنی بود که من ھاینوح، طوفانپس 

ن ي شما از بیِ  ھا و دردسرھای ھا و ناسازگاری ناھنجارید که بزوديد ديد، خواھيشما اگر مثل نوح، فضا را باز کن

  .دي کنی نمیروي، پشتر بھتريھر چه ب یِ از الگو. دي اندازی کرده و میچي ھا را قیاھنگن ناھمي روند، شما ایم

 دانند که ی ھا نمیليم، ھنوز خي کنی َبد مثل رنجش ھا و دردھا را به خود اضافه و حمل می، مقوله ھای در من ذھن،ما

  . ! آنھا داردیر ُمَخرب بر تمام ابعاد وجودي انبان شده تأثیدردھا

، آن  فضا، ی ست که نوح وارد آن شد و آدم ھا را به وارد شدن به دروِن آن کشتیيکتاي یِ  نوح، فضاۀ قصیِ ِکشت

  . دعوت کرد

ن يع از بي سوار نشود، در طوفاِن حوادث و وقای بر آن ِکشتیابد و ھر کسي ی که وارِد آن فضا شود، نجات میھر کس

  .  کندین فضا برپا ميطوفان را ا.  رودیم

 ھا و یره سري ھا و خیاده رويد که آن طوفان، عدم توافق و تناقض ھا و زيد و اجازه دھيھمان فضا شوشما ھم 

  . مي ترسی آسماِن دروِن مان باز شود، از طوفان نمیِ يکتاي یِ اگر فضا.  ما را ِبَبَردیِ  ھا و نقش و نگارھایناھنجار

  ".د ي ترسید، از طوفان نمي نوح شویاگر سوار کشت" 

ن باP آمده که ھمه را غرق يده و نه آنقدر آِب زمي وزیرون نه طوفانيدر ب. ن استيانات، نمادين بيد که اي دانیالبته م

ک، ع6ئم و ي و سمبلیر ذھنين تفاسي برده باشند، ایک جفت به کشتي یزياِق آن قصه، از ھر چيکرده باشد و نه بر س

  . نشانه ست

  . ظه ستن لحي ایيکتاي ی نوح، فضایکشتمنظور از 

 ماند یرون مصون مي َپَرد و از طوفاِن حوادِث بی نجات میِ ندازد، به درون کشتي خود را بی ھای که ناھنجاریھر کس

 دھد که ی مان رخ می در زندگی، بحرانی چھل، پنجاه سالگیم، حواليت کني خود را حفظ و تقویاما اگر من ذھن

  . برندی نام میانساليروانشناسان از آن بعنواِن بحران م

  . دادھايد و نه رويدادھا ھستي روۀرندي در َبر گیشما فضا. دي دھد که فضا را باز کنیطوفان به ما گوشزد م

د و دھان يايرون بيکدفعه از ذھن بيد، که اگر يک ذره جوھر عشق اين يت، ايک ذره خدائين يک ذره آتش، اين يشما ا

   .       !د را ببلعی ذھنی از من ھایلي تواند خیباز کند، م

 یاريل به ھشي اُفتد و آنھا را تبدی می ذھنیرون بَِپَرد، در خرمِن من ھاي از ذھن بی آتِش شما، وقتۀ شما، ذریِ اريھش

  . ِکَشدیج جنگل را به آتش ميبتدر!. ک جنگِل ُخشکي از ی آتش، به گوشه ایمانند پرتاِب ذّره ا.  کندیم
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نه ي، بسوزد و زمیگانگيِق عشق و ي، در حریم، تا جنگِل علِف ھرِز من ذھنيکنن ذّره آتش ھا را مشتعل ي اۀد شعليما با

  .  ست، فراھم شودي جھاِن ھست و نی ھایيباي بخِش زی تجلی ھای از رستنی رشِد گستره ایبرا

  . ديريدست کم نگ" ه آتش تان را اص6 ذرّ ۀم که شما جرقيري گیجه ميت نتين بياز ا

  : د داشته باشدد به خود اعتماي بایھر فرد

 یمو(نا ھم ذره ا( ا آتِش عشق بزنمي توانم به دنی اگر مثل موPنا نم، توانم از ذھن متولد شومی عشق مۀ،، من بعنوان ذرّ 

  .!را به آتش بِکِشم ی ذھنمنِ  توانم یحداقل م ،!)عشق بوده که از ذھن متولد شده

  . بعنوان فضاگشا، فضادار، کمک کنموانم  تیمبه خانواده و به ھمسر و به بچه ھا و به دوستا نم، 

  .ن ذره آتش، شعله ھا داردياکه  دھد یبشارت مموPنا 

  

  ز منيم و ھم ترمَ ز من ھم نَ يرم و خون ريشمش

  م ظاھر خوش و باطن ب6يھمچون جھان فان

  .زيم و ھم خونرــيريم، ھم شمشي شوی به حضور زنده میپس ھر کدام از ما، وقت

 یخته مي شان از ھم گسی شوند، من ذھنیک مي که به او نزدی مِن ذھنیضور زنده شود، انسان ھا که به حیھر انسان

  . زيرم است و ھم تــانسان ھم نَ . شود

 ی و خشونت را قدرت می زمختیمن ذھن. ز و نافذنديک و تريِن حال، زيف و َنرمند، در عيم و لطي که م6یيانسان ھا

  .ود شیم نميل تسلين دليداند و به ھم

ن، ما را از ي قبل از قضاوت از ما عبور کند و ای دھد تا ِخَرِد زندگین لحظه، اجازه ميرِش اتفاق اي پذیعنيم، يتسلاما 

   . کندیجنس نرمش و انعطاف م

 یرقدرت در ُقلدُ   ,, کندی که فکر می من ذھنبرعکسِ . قدرت در انعطاف است.  ستی در نرمیزي ت:دي گویموPنا م

  .! ,, تر استید، قوي زور بگول کند وي تحم بتواندی ست و ھر کسیي زورگوحاف و اجو خشونت و

رغِم يعلم، ي شوی به حضور زنده میوقت کند، ی، ما را به زحمت و ب6 دچار میجھان فان به یوابستگھمانطور که 

  . )است مثبت ی از ب6، جنبه ھاموPنامنظور نجا يدر ا(. باطن مان، ُپر ب6ست، ی معمولظاھرِ 

  شان ذوب شود؟ي شوند، دردھایک مي دردمند به شما نزدی انسان ھاید که وقتيده اي رسیبه درجه اا شما يآ

  د؟يد خودتان را به آن درجه برساني توانی م؟رودبن ياز بشود، فروِکش کند، ف ي آنھا ضعی ھامن

ز و ير، تيبساِن شمشد که يد؟ اگر نه بدانيا ختهير تان را یمن ذھنخوِن ، یزيم و تي تسل،ینرمانعطاف و ا شما در اثر يآ

  .  تان استیختِن خوِن مِن ذھنيِت تان، رين کار و مسئولياولز، يخونر

د ي، بایيشناختن و شناساق ي، از طرصبرق ي، از طرتيرضاق ي، از طرُشکرق ي، از طرزيپرھق ياز طرر، يشمشن يا

  .  کندختهي و از ھم گسدهيده بريبزند و بر

  

  : "م؟ي کرده ایي ھایي چه شناسا،ما امروز" 
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  . ميستي ناظر، تجربه نیِ اريم که بعنوان ھشيمتوجه شد

  : مي کنید ميتأک م،يندازينظر بان مي ناظر، به تجربه ھایِ اري بعنوان ھشیوقت

   .شان فرو روم ،، ی جذبه ھاد در خوابِ يستم و نباي ن...نھا ي،، من ا

  .     َبَردین مي و از ب کندی میت6شم را ی ست که من ذھنیري، شمشیين شناسايا

 ینمر ي شما تأثیرفتاِر مردم، رو" اص6. دي شوید که با حرف ھا و با رفتار مردم از جا کنده نميني بین ميبعد از ا

  .ديکن ینم مردم را کنترل رفتارِ  خود، یِ  مِن ذھنیِ  فرعونگاهِ ي در پاگذارد،

   :دي کنید مي و تأکیادآوريبه خود 

  . ،،ممين لحظه تسلي ست، من ایست، بدست زندگين کنترل ھم بدست من نيترل رفتار خودم را بعھده دارم و امن کن،، 

  . ستنديات مھم نيات است و جزئي آن، جزئین، مابقيبقول انشت

 یازي ھستم و نی ابدۀ زند،تيت و ابدي نھایب" ز و فضادارم و مآPي نرم و ت،مين لحظه، من تسلين است که ايمھم ا

   .کنمتقاضا  و آرامش ی شاد،رونيندارم که از جھان ب

  .ت برخوردارميو من بر آن خوان، مھمانم و از نعماِت آن تا ابد ست یزدي اۀ سفربر و آرامش و برکات، ی شادۀچشم

  

*  

  .تان بخوانمي برایت از مثنويد که چند بياجازه بدھ

  .ه الس6ميرسول علِر از طرف مايک بي حتِ يتان خواندم، مربوط است به نصي که برایقصه ا

  . کندیادت ميعمار،ي بارِ يک ي شود که رسول از یب آغاز مين ترتيقصه به ا

  . ستی از ھر انساناي  از شما،، خدایزندگادِت يادت، عين عي، اميگفتک مان، يسمبل

  .  شودیاِر زار مي"  و بعدا،اِر غاريابتدا ار رسول، يم که ين گفتگو، متوجه شديدر ا

 در یاريم، در پراکندن عشق و ھشين بدن ھستي فرم اۀ محاصرکه درين باشد که ما قرار بود در حالي آن ای معنديشا

  .مي نالیده مينکه به ما کم رسيم و از ايه ا شد،)ضيمر( اِر زاريض شده و ي مریم، وليار خدا شويجھان، 

  . ,,مي کشیم، درد ميدرد دار ,, ادمان به آسمان است کهيفر

  .د استيار مفيار بسي از خواب فکرھا و تجربه ھا بس مایِ داري بی کند که برایان مي بین قصه، مطالبي در قالِب اموPنا

  : بود که گفتن يا امبري پیِ  ھایيراھنما از یکي

البته ما به زبان گنج حضور از (. !یکه آِش َزھر خورده ان است يامثل  ،ی ات دعا کرده ایمن ذھن تو با زبان اگر "

   . ")مي بری نام میمِن ذھنبارِت ع

  ی کرده ایي دعایکه مگر نوع

  ی خورده ایياز جھالت َزھربا

   : ُپرَسدیمار مياِر بيرسول از . ست ی ذھن منِ یِ  منفیِ  انرژ،ھر زَ آشِ 

   ".؟ی اکرده ی ات دعا کرده و از خدا درخواستیا با مِن ذھنيآ" 
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  . ض شده امي مر،نکيکرده و انکار را يمن ا. بله: د کرد و گفتييمار تأيآن ب

  . رفتيض ھم پذي آن مر.نکار را نکنيگر ايدرسول تذکر داد که 

  . تان خوانده بودميبرا" نجا را قب6يتا ا

   :، به دو موضوع مھم اشاره کردتان خواندم، موPناي ھم که در اول برنامه برایاتيدر اب

   . به ذھنیاري ھشیرفتِن ما، از فضا ـ

  م؟يرو یم ، به ذھنیاري ھشیِ اچگونه ما از فض

 که یگرين کلمه و کلمات ديا دنبال بعد از آن، به و مي شوی میک اسم، نام گذاريبا  ،ک کلمهيما با ب که ين ترتيبه ا

  وارد ذھن،ی و ذھنی جسمیِ اريبعنوان ھشم، ي که داری نابیاريِل ھشيرغم پتانسيعل، نداز جنس ذھن ااز جنس فکر و 

  گاه ي که از پایجانيِج ھر فکر و ھر ھياز اعماِل نتا شود و یمتصل مجان يجان به ھير به فکر، ھ فک.ميشو ی موفکر

 و روابط مان یت، و بر اساِس آن، نوع زندگي تقوجاد وي را ایمِن ذھن وجود دارد، من شود و در آن یذھِن مان بلند م

  . مي کنیم ميرا تنظ

م و ي کنیبعنوان ابزار، استفاده م، اسم شما ی، اسم زندگیا، اسم موساسم خد فھم موضوعات، از ی براگفت که اگر ما

  .دي آورید وگرنه از ذھن سر در مي شما دنبال کلمات نروھستند،  و لفظ و مفھومکلمهفقط م ي آوریرا به زبان مآنھا 

 .دي کنی، فراموش مدين لحظه ھستي در ای آگاه و زنده به زندگیاري شما عھد خود را که از جنس ھشرفتن به ذھن،با 

   . کشانندی می، به درد و نابساماندن داری را به واکنش وا م، شمااتفاقاتحوادث و  بادھا و  در ذھن،یاريبا استقراِر ھش

 در خواب یِ اري ھشی در واقع، کارھا،ی من ذھنی کارھا است ودر ذھن به خواب رفته"  اشتباھایاريھشم که ي دانیم

  .است

  مي را انجام داده و دوباره به خواب برویي بسته کارھای و با چشم ھاميشودار يشب از خواب بد که ما نصف يفرض کن

  . ميري گیت آن را بعھده نمي و مسئولمي کنیب ميد، تکذيند که شما در خواب راه رفته اياگر ھم صبح به ما بگو

  . ستنديم ني ترم بدنبال دارد که قابلیيان ھايت، آثار و عواقب و زين مسئوليبعھده نگرفتن ا

   :م کهيديت، فھميگر از بي دیياِم جزيدر پ

  . شي به قول و قرارھا،یم زندگوِ مدار بودِن وفادا ـ

  .  با ھمند،ی، سوگند و وفادارنکه عھد و وفاي ایبرا . آوردی کنار ھم م،موPنا، عبارِت عھد و وفا را

  .! شودیه مشکستمان مان ي عھد و پ. استر افتادن يھن گذزنداِن  و در ، دنباِل اسم و کلمه و مفھوم رفتنۀ مقولمثلِ 

رفتن به . ميستي زنده نیِ اريگر از جنِس ھشي شود و دیم، عھدمان شکسته ميم، اگر به ذھن برويد به ذھن برويما نبا

  .مان شکستن ھمانيھمان و عھد و پ

ن جوھر يارانه به ايد آگاھانه و ھشي با.مين اصل و جوھر جدا شويم از اي توانی زنده ست و ما نمیحال آنکه خدا، زندگ

  . ميزنده و به ذھن مان و به جھان نگاه کن

گر اتفاقات و کشمکش ھا و مناقشات ي دھد و دیارانه مان به ذھن، تسلط اش را بر ما از دست ميبا نگاِه آگاھانه و ھش

  .  بکشانندیش منفن سو و آن سو، به واکني توانند ما را از جنس خود کرده، به ایو تنش ھا، نم
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 ازي بدست آوردن آنھا، نیبرا و  کندین ميتأماز اعماق وجودمان  مان را یِ آرامش و شاد، یِق مان در زندگي عمۀشير

 مان، به پول یستي و چیستيافتِن کي ی برایم ولياج داريِد غذا به پول احتي خریالبته، ما برا. مي نداری جھاِن مادبه

 شود و جھان را طور ی ما گشوده میگر به روي دی آن، بگونه ایت ھاي و وضعی زندگۀزدروا" اص6. مياج ندارياحت

  .      ميني بی خطرناک نمیتيجھان را مکان و موقع. ميني بی میگريد

 ین رفتن اند، جھان را جاين در حال از بين سر و کار دارند و آفلينکه با آفلي ای کنند، برای که در ذھن اقامت میکسان

  . کنندی میبا ترس زندگ" نند و دائماي بی میطرناکار خيبس

  ین جھاني ایده ھايت ھا و به پديگر به اتفاقات و به وضعيد، ديشه و اساس خود، بداني را ریاگر شما آن دولت اصل

  ). مين جھان ھستي ایت ھايده ھا و وضعي اWن، معتاد به پدمااما (. ديستيوابسته ن

کدفعه طلِب برکت از ي شود و ی کم میرونيادمان به مقوPِت بيدن مان از ذھن، اعتين پررويدار شدن و بيج، با بيبتدر

  . مي مانیم و مسئوPنه و محکم به عھدمان وفادار مي کنی را ترک می جھان مادی گذرایت ھايوضع

*  

  

 تواند یات مين ابيک از اير ھ.  پردازمیم، مي از آن را با ھم خواندی که قسمتی از مثنویاتي ابۀنجا به بعد به ادامياز ا

  . مي بخوانیت از مثنويکدفعه صد بي ندارد که ی باشد، لزومی چند روزمان کافۀ مراقبیبرا

  ِن مايلوحق آن قّوت که بر تَ 

  ر لونھاي امی کن ایرحمت

شده  استدعا ،یخدا، زندگت از ين بيدر ا.  شودی عارض می ست که بر دِل آدمیمنظور از رنگ ھا، احوال گوناگون

  . د آوردي را پدی آن ثبات و قوام مان، دراحوال معنویل کند و بجاير احوال ما را زاييکه تغ

   :مي کنی می، از زندگیني و راستیل و ضروري، درخواسِت اص)نطوريما ھم ھم(نجا، موPنا يدر ا

گونه ه و يرماي، بر خمیگبر جسم و ُفرم و صورت، بر ذات و قِسم و چگون که ی رنگھا، به حق قدرتی فرمانروایا،، 

  .  ،،، بر ما رحم کنیر رنگ دارييتغو  یگون

   . رنگ ھاستۀ امکانات و ھمۀ ھمۀرندي در بر گی رنگ، فضای بیِ يکتاي یِ ، فضایزندگ
 رنگ ھا و نوع ھا و گونه ۀکه مادِر ھميد، در حالي آی رود، به رنگ و نقش و نوع در می در ُفرم میاري ھشیاما وقت

  .، خداستی رنگی ھا، بیگون

 مختلِف جھاِن ُفرم محبوس و ی را تکه تکه در قسمت ھای زندگۀکپارچيگانه و يروِح . مي ما، رنگ رنگ شده او

، یر گذاريت شده، قدرت انعکاس و واکنش و تأثي ھم ھوۀھر تک. !ميت شده اي کرده و با ھر تکه ھم ھویه گذاريسرما

  .مي کنیم را طلب ی ما را دارد و ما از آن موھبتیرو

 رنگ ھا ی زنده را رویلحظه، و زندگ. !مي، پخش شده ایارين نقطه، در کثرت و بسيما رنگ رنگ شده و در چند

   :دي گویدر غزل م. !ميم که از جنِس آنھا ھستي کنیم، چون فکر ميم تا آنھا را زنده نگه داري کنی میه گذاريسرما

  . کنی، به ما لطف و مرحمتیر رنگ ھا ھستيتو که ام
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  .مي دھیار تو قرار ميِت فُرم ما، اثبات و مسجل شده، ما خودمان را در اختي و به تمامیقدرت تو به جھان ماد

  . کندی از زبان او با خدا صحبت میض را رھا کرده ولي، موPنا آن مر"د که ظاھرايني بیم

  . ستيد، مھم ن کنی صحبت می با کیحاP ک. دار کردن ماستين قصه ھا، بمنظور بي اۀ ھمیمحتوا

  

  د؟يني بی خودتان را میا شما رنگارنگيآ

ر و تحت تسلط خودش درآورده و شما ي شما را اسیِ  رنگی مختلف آن، بی و رنگ ھاید که جھان ماديا متوجه ھستيآ

  د؟  ين رنگ ھا شده ايمعتاد به ا

  . ديجاد کرده ايخود شما آنھا را ا. ندنديار خوشآين رنگ ھا بسي از ایبعض

  .!ن رنگ ھا از جنس دردندي از ایم، ھر چند بعضي گردیقه و ھر ساعت دور رنگ ھا ميقھر د

  د؟ي کنی میي خودتان را شناسایا رنگارنگيشما آ

از جنس .  ستی رنگید که اصِل شما بي شوید، متوجه مي کنیياگر ُملون بودن، پراکنده بودِن خودتان را شناسا" اتفاقا

  .    ديستيرنگ ن

نکه، ما ي بر ای ست مبنیديم دارد و تأکي کند و حالت تسلیف مي را تضعی کردن، قدرِت مِن ذھن صحبتن نوعيا

  یِ  ھا و قضاوت ھایري ست که دستآوردھا و فراگین ضروريبنابرا. ميش ببري پیم کاري توانی نمیبعنوان من ذھن

  . مي اثر کنیکسب شده از رنگ ھا را ب

  .)دي ع6قه شوی ب،ن رنگ ھاي ابه ثمرِ ". (د ي اثر کنیا را بن رنگ ھيجه و محصوِل ايد نتيشما با" 

.  شما را به شما نشان دھدیِ  رنگ ھا و زنگ ھایکي یکي شما کار کند و ی روید زندگي دھی که اجازه مین معنيبه ا

  .دي کنی، آنھا را رھا میکي یکي زنگارھا، یيبا شناسا

  . شودیجاد مي در شما ای رنگی بی و نگار، مقداربا رھا کردن ھر رنگ و زنگ، ھر نام و مال، ھر نقش

  . دي دھیل را مير و تبديين تغي، اجازه ایبه زندگشه يھم

م، در جھِت ي در ذھن باشاگر دھد، یمان رخ مي که برایيدادھاي به اصط6ح، اتفاقات و روۀد که ھميآگاه ھم شده ا

  .  ماستیآزاد

 ست که رنگ ھا را به شما بشناساند و تذکر یي، ھمه در راستای زندگیدادھايتماِم تنش و کشش، واقعه و حادثه و رو

  ".        َو- خطا، َو- خطا . " دي شده ایه گذاريدھد که در رنگ ھا سرما

  شي خویيم و رسوايديش را ديخو

  شي شاه بیامتحان ما مکن ا

  .ن ما را مورد امتحان قرار مدهيازاش يم، بيديمان را دي ھایيما خود و رسوا، ی زندگی خدا، ایا پادشاه، یا

  . ميدي مان را دی ما، خودمان و مِن ذھنۀھم

نه، تا ين بوزيد که ايد ديد، خواھي ھم به گذشته برگردید، کمي را نگاه کنید و من ذھنياگر شما بعنواِن ناظر عقب بکش

  .!ده، تا چه حد بدن شما را فرسوده کر! ببار آوردهیي شما لطمه و رسوایچه حد، برا
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 شود و یج محو ميآن رنگ بتدر. مي بندیست، دل ميزان ني آویچ نقطه اي، که به ھیمي از گلی، به نقشیاما باز به رنگ

 ی قرار مین از دست دادن ھا، مضطرب و مبھوت، بير فشار اي رود و ما زین مي شود و از بیم، کنده مينقش گل

  . !مي داری را زنده نگه میب، من ذھنين ترتيم و به ايھ دیم، واکنش نشان مي شوین ميم، خشمگي رنجیم، ميشو

  .ن ما را امتحان نکنيش از اي پروردگار، بیا

 نامند و اعتماد به نفس یگران ھم گناھکار و خطاکارمان ميم، دي شویھر بار ھم که از امتحان رد و مردود، مطرود م

  . ن ما را امتحان نکنيش از اي، ب"لطفا.  شودیمان کم م

 "Fده ييم از ذھن زاي توانیم و مي ھستیم که از جنِس زندگيرفته ايرا پذيز. ميده که به حضور زنده شوي وقت آن رسنا

. مي و موافق ھستی، موازمھمّ ن يرون بِکِشد و ما با اي ست، که ما را از شکم ذھن بی و مسلِم زندگیروند تکامل. ميشو

م و ي کنیه نميم، تکي کنی خود نگاه و نظر نمیت داشتن ھا و دردھاافت ھا و دانستن ھا و دارا بودن ھا و دوسيبه در

 توانا یژه، با ماما و قابله اين تولد ويم و زحمِت اي شویده مييم که از ذھن زاي دانیم مي که ھستیدر ھر درجه و مقام

  ".ر است و خدا ي مدبر، پین توانايا.  ستیو مدبر

  گر را نھاني دیحتھايتا فض

  م ُمسَتعانير کی ایکرده باش

 یرا که اگر دوباره ما را امتحان کنيگر ما را بپوشان زي دی ھایيند، رسواي جوی میاري که ھمه از تو ی بزرگواریا

.  کمک کنندهۀ بخشندیا.  ماندیگرمان، نھان مي دی ھایي، رسوایامتحان نکن"  و اگر ما را مجددامي شویرسواتر م

د و به خود ي کنی میي ست و باز ھم شما درک و شناسای، اصط6ح جالب) خداست کمک کننده، لقبِ ۀبخشند(م ُمستعان يکر

 تواند به شما کمک کند که شما حرکِت جدا شدن از ذھن را یرون، نمي در جھان بیـــــــچ مقوله ايد که ھي قبوPنیم

  ن اجازه را يکند و شما ان زاده شدن، به شما کمک ي تواند در ای ست که میفقط زندگ. دي بروی زندگیشروع، و به سو

  .دي دھیم

 ۀ زنده شدن به حضور، با نسخی دھد، ولی ارائه می منطقیشنھاداتي زنده شدن به حضور، گام ھا و پیگرچه ذھن، برا

  .  رسدی، به فرجام نمیمِن ذھن

د شما يکند و شا یمان باز مين زنده شدن را برايِر اي داده شده، مسیِ  کمک کننده و رھنمودھاۀِم مستعان، بخشنديکر

د و توجه تان را از ي شوی می کند، با او ھم خط و موازیدار مي از درون، شما را بید که اWن، زندگيمتوجه شو

  .    گرِم در کار استید که اWن زندگي کنی متمرکز مید و به نقطه اي داریرون برميب

   تو در جمال و در کمالیحد یب

  م و در َض6ليحد ی ما بیدر کژ

  . ميتي حد و نھای بی و گمراھی ما در کژی ولی نداریتي در جمال و در کمال حد و نھاتو

ن رفتن ھستند، ير و از بيي دارند، دستخوش تغیکه به زمان و به مکان بستگ ،ی من ذھنیِ ت ھاي وضعیبرعکس تمام

  . ستيمان و مکان، محدود نت جمال و کمال، در زي در نھایزندگ
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م، يا ھستي آن درۀت است و البته ما ھم که از ھمان جنس، قطريت و ابدي نھایحظات، از جنس ب، در تمام لیخدا، زندگ

 ھمان آتش ۀده، ذرّ يم، ھر چند اWن ھم در نھان و پوشي شویت مي نھایت و بيم، از جنس ابديده شويي از ذھن زایوقت

  . ميھست

 ۀن توھم ھم جاميم و به ايم بوجود آوري توانیون مرير خودمان را در بيت، نظير خدائيم که نظيفکر کرد" ما اشتباھا

افت ھا و درک و ي، بر اساس درمي که قرار گرفته بودیتي و موقعطيشرا بر اساس دامم، ھر کي بودیدائم بدنباِل خدا ساز( .ميعمل پوشاند

 ین صنِع بشرياما ا ).مي چسبی به او مدرخواست ھاگر يدن به آرامش و دي رسی را در ذھن خلق و براماني، خدامان،ي ھایدانستن

  .! آوردی را در می زندگینه ست و ادايبوز

  .  ندارد، رھا کنیتيچ سنخير ھينه را که با شين بوزيد کرد که ايامروز ھم موPنا تأک

  چرا؟. ميم، کژ شده اي، در کژ فکر کردن و کژ عمل کردن، افراط کرده ای در من ذھن،ما

  ". م يشه ندارينکه ري ایبرا" 

ن يبنابرا.  کندیيت و راھنماي در ما نفوذ و ما را ھدایم که ِخَرِد زندگي شویم، مانع مي کنیزه مين لحظه ستي با ایقتو

. ميني آفریگاه، ميم و از آن پاي بریگران و از گذشته ھا کسب کرده، بکار مي را که از دی من ذھنیه ايدانِش عار

م ي کنی ھا افراط میجين دردھا و گيآنقدر در ا.  کندیج مي را گی درد آدم.ندي آفری، درد میجه آنکه، دانِش مِن ذھنينت

  .  گذردی مان از حد می و گمراھیکه کژ

  . ديبه خودتان نگاه کن

  د؟     ي را از حد گذرانده ای و گمراھیا شما کژيآ

   خواند؟ی، میجاودانگ خدا، با یت، با زنده بودن ابدي نھای بیِ يباياد، با کمال و زي زیِ  و کژین گمراھيا ايآ

  .! خواندی خدا نمیيباياِد ما، با کمال زي زی و گمراھین کژي ایم، وليم که ما از جنس خدا ھستيبارھا گفته ا

  .مي کنی نمی را طیِن مِن ذھنيِر دروغيگر مسيد. ميي آیپس به خودمان م

  . !مين ھستي دروغیما در مِن ذھن

 داند، یج شده و تجربه را معادل خودش مياتش گم و گي در فکرھا و تجرب جدا وی که از زندگی و ذھنیک بافِت فکري

ن ي در ای برد، با قانون زندگی را که بکار میي و حرص است، راه و روش ھایا و رنگ ھا و واکنش منفيمعتاد به دن

  . !ستي اصِل ما نیِ  شود، منطبق با جوھر ابتدا و انتھایبه درد منجر م" رت دارد و مآPيلحظه، مغا

  . )ردي گی ما صورت مۀلي ھا بوسیين شناسايحال، ا(

 ما ۀن است و ھمي ای من ذھنۀست، کاراکتر و مشخصي نیاشاره به فرد خاص(د يني خودتان را ببی و کژیگمراھ" اگر شما واقعا

  .دي شوی خود می ھای، متوجه اشتباه کار)مي داریمن ذھن

 در فکر و یم که ِخَرِد زندگي شویم و مانع مي کنیزه ميظه با خدا ستن لحيم، ايستيم، قدرشناس ني کنی میما، ناُشکر

 یم، خودمان را ناقص مي اعتقاد داریابيم، به کمي بندیگران را مي دیِ  راحتیم، فضاي شود، ُدگم ھستیعمل مان جار

م،  ي داری جسمیرايل ھشين دليم و به ھمي دانیم، خودمان را جسم ميت کرده ايات ھم ھويم، خودمان را با تجربيدان

  .؟!ستي نین کژيا اي آ...م، ي خواھی و برکت میم و فقط از جسم ھا زندگيم آگاه شوي توانیفقط از جسم ھا م



   2014Aug   517#Program 06                    ٧٧٧٧١١١١٥٥٥٥ هشمار حضور گنج برنامه

38 

 

  . !م؟ي اجسام و تراکم، حرِص بزنیست که ما براي نین کژيا ايآ

ن ي ایت ھايد به وضعما چنان وابسته و معتا. !مي کنیم، بلکه در آن افراط ھم مي زنی جسم حرص میما نه تنھا برا

  .اد استيک نوع اعتي ھم یست، کژي به مواد مخدر نیاد، فقط وابستگياعت. ميم، که در آنھا گم شده ايجھان ھست

  ست؟ ي نی و گمراھی، کژی و دردسازیا دردمنديآ

 کند و آن را ی مدايش عقرب را بِکَِشند، عقرب نجات پي کند که اگر نی میادآوريات، موPنا ين ابي اۀدر دنبال" اتفاقا

 مار و عقرب ین رھنمودھا و نشانه ھا را برايا.  شودیاگر دندان و َزھِر مار را بِکَِشند، مار سنگسار نم.  ُکشندینم

  . دھدید، به ما گوشزد مي گوینم

ستاھا با م در رويقد.  کنندیم، مردم ھم ما را سنگسار نميت نکنيم و مردم را اذين خود را بِکنياگر ما دنداِن َزھر آگ

  . ُکشتندین نفره سنگ برداشته و مار را ميدند و چندي ترسیک مار، ميدن يد

  مي کریش بگمار اي خوی حدیب

  مي لئی حد ُمشتی بیبر کژ  

  .   ندازي، ب)َپست(م ي لئۀ باشندی ما، ُمشتۀ ُمفرط و از حد گذشتی و نور خودت را به کژیتي نھای بخشنده، بیتو ا

 تواند درست ی، نمی کماِل خداوندیِ  حدی را جز، بین کژيا. ميده ايار اصرار ورزي بسیناراست و یما انسانھا، در کژ

  . سوق دھدیِراصليم، ما را در مسيم و رحي کریِ م که زندگيد اجازه دھيم، باي کنیما مدام جھات اشتباه را تجربه م. کند

  .ديد به اتفاقات مقاومت نشان دھيما نباش.  خواھد، با اتفاقات بر گرداندین جھت ھا را که ميھر کدام از ا

ت ھا را سامان ي تواند وضعید، نميد و سِر سازش نداشته باشيدادھا و اتفاقات مقاومت نشان دھي اگر در مقابل رو

  . مي کنید مي تأکن لحظهيرش اتفاق ايپذباز ھم به . بخشد

 یِ ادمان باشد که کژي. دين لحظه را عوض کنيات يد وضعي خواھیست که شما نمي نین معنين لحظه به ايرش اتفاق ايپذ

ک يم، در ي نداشته باشی خوشبختۀممکن است ما خانواد. ار تلخ کردهي مان را بسی حد ما انسان ھا، اوضاع زندگیب

، با ی مِن ذھنیِ  و َپستی و گمراھین کژيز در اثر ھميم و ھم اکنون ني شاد و توأم با آرامش بزرگ نشده باشۀخانواد

 ی در َپستیم، اما من ذھنيستيَپست ن" م، البته ما ذاتاي خوب و مطلوب نداشته باشۀمان و مردم، رابطي بچه ھاھمسر و

 یِ ي رھای برایسم و سازکاريک مکانين ھم ي ایعني شود، ینکار به نفع ما تمام مي کند، ھر چند باPخره ایافراط م

  .انسان است

  :مي نکنی تلقیبه شرط آنکه درد را عاد.  کندیدارمان ميرد بد و دي آیرا با کژ شدن مان، درد بوجود ميز

  .  ,,مي ِکشی ِکشند و ما ھم درد میھمه دعوا و مشکل دارند، درد م,, 

نه، جنگ، ُکشتن و يرنجش، ک. ستي نین زندگيارھا و قواني ست، مطابق با معیر عادي آلوده ست، غیين فضايچن

  . ستي نین زندگيشق و قوان عیبر مبنا.  ستیر عادي انسان ھا غۀشکنج

 و ھم ی مواز...، یت و کمک به مخلوقات، فضاداري، احترام و توجه و حس مسئولیدوست داشتن و عشق، ھمکار

  .  ستین زندگيخِط با قوان
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م و به ي رنجیما مدام م. ستي سازگار نین زندگيگران انداختن، با قوانير گردن ديت و م6مت و تقصيرنجش و شکا

  . مي زنیمه مجسم مان صد

  .  خودت را به من نشان بدهی حدیکبار، بيا و يپس، تو ب

  جاد شود؟يمان اي در تسلسل فکرھای شکافیعني خودش را به ما نشان دھد؟، ی حدیک مرتبه بيا ممکن است که خدا، يآ

 باز ی روزن،ی جسمیِ ارين دو ھشيِن اينجا، مابي ست، ای جسمیاري بعد ھم ھشۀ ست و لحظی جسمیارين لحظه ھشيا

  .!دا شودي پی من داِر ما راه خروجیِ ک و پاسِخ فکرھاين تحريب. شود

 ین فکر به آن فکر مي آورد، ای بعد را بوجود مۀ لحظمن دارن لحظه، فکر ي امن دارِ م، فکر ي کنیما معتادگونه فکر م

  . مي بندی را می زندگیِ ن تسلسل فکرھا، رويَپَرد و ما با ا

ن ي تو ھم از جنِس ا:دي خود را به ما نشان دھد و به ما بگوی حدی باز شود و خدا، بی روزنممکن است که ناگھان،

  . !ی زنده ھستۀلحظ

  .       اد شودين شکاف ھا زيکمرتبه، دو مرتبه، و بعد از آن، اي

   شود، ی قطع مارمن دن فاصله ھا که فکر ين شکاف ھا و از ايد که روزتان از اياجازه دھ. دينکار را بِکنيد ھميشما با

  .اد شوديز

.  َبَردی فرو می پوشاند و شما را در من ذھنی را می زندگی است که روفکر من دارکنوع يم، يما دو نوع فکر دار

  . شودی و فضا باز م، قطع،فکر من دارگر ھم ھست، آن يکنوع فکر دي

  . ! خدا در شما زنده شودیتي نھاید اWن، فکر من دار قطع، و بيفرض کن

 ین است که ميمثل فکر انشت. ستي نیگر، آن فکر من ذھنين فکر دي اید ولي کنید و فکر ھم ميما باز ھم ذھن دارش

  . خدا را بداندیخواست فکرھا

 شما یلومتر در حرکت است، وقتي با سرعت شصت کیلياتومب" مث6. کدانان فقط مومنُتم استيزي، بقول فیفکِر ذھن

  .ل ھنوز حرکت دارديد اتومبي داریرم پدال گاز بیتان را از رويپا

  ک لحظه،ي خود را ی حدی و بیتي نھای درحرکت است، اگر خدا، بمن،جاِد ي، در جھت ای ھم با تسلسل فکریمن ذھن

  .نمي بیراد خود را ميا.  شومی خود می متوجه کژمنکدفعه يندازد و به ما نشان دھد، ي در ما بگمارد، بر ما ب

 شما اثر بگذارد،  ید که رويد و بگذاريد و با آنھا مراقبه کنيات را بخوانين ابيد، دائم ايبخورر يران شيشما اگر از ش

  .ديستيد، از جنس ذھن نيني بیدار شده که ذھن تان را مي بیاريک ھشيد که در شما ي شوی متوجه میپس از مدت

  . ديستياز جنس فکر ن

ران را ير از شيدِن شيد نوشياما با. دي شوین راز ميتوجه اک روز مي آن حضور، اWن ممکن است بسته باشد، ۀروزن

  .ديادامه دھ

ا از يا از خواندن آثار موPنا يات ين نوع ابي شما را از خواندن ایقين است که به طري ای من ذھنیله ھاي از حیکي

  .  ,, ندارندیده ايفا,, رون بِکَِشد و متقاعد کند که ي بی و عرفانی معنویک6س ھا

   :دي گوی موPنا مليتمث
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  ".  ِکَشد ی او را می ست، اما ِگل پایا راھي دریقطره به سو" 

.  خود ادامه دھدی خواھد به زندگیرا مي شود که شما را از رفتن باز دارد، زی موقع ھا، ِگل موفق میباPخره بعض

ل را يا بگذارد و سرعت اتومب پدال پی خواھد باز روی شود، آدم دلش می سرعت آن کم میل که وقتيمثل ھمان اتومب

  .ل را متوقف کندينکه بخواھد اتومبياد کند، مگر ايز

 سازد ی شده با دردھاست، خودش خود را میکي و از مخلوقات، و یِت جدا شده از زندگي، ھمان اصلیِل من ذھنياتومب

  .ديد متوقفش کني رود و شما بای بافد و جلو میو م

  دک تار مانيع ما يقطن که از تَ يھ

  وار ماندي دیکيم و يمصر بود

م که ي بودی ما شھر،) شھر استینجا مصر به معنيدر ا( .ک تار ماندهيفقط ) عمر ما( ما ۀجام) عيَتقط( ۀپارچآگاه باش که از 

  .  ماندهی برجایواريد  از آن شھر فقط

  .ميده ا دھد که اشتباه کری به ما نشان میھم با باP رفتِن ِسن مان، باPخره زندگ" واقعا

   :در واقع

 یي حس جدا،ی ناب و از زندگیِ اريِت خود، از ھشينکه از اصليام و پس از ي شوی وارد ذھن میاريما بعنوان ھش

  .ميده شوييد زايم، بايم و خود را محافظت کنيستي خود بای پاید رويم که بعنواِن جسم، بايديم و فھميکرد

  .  کندی جوان سوء استفاده میِ ي از شکوفای من ذھنیول

 نمَ و ن مَ ، خود را جلو انداخته و یم، مِن ذھني کنی، شروع به ُرشد و گسترش می و حسیکيزينکه در ابعاد في ھمیعني

   : کندی، منمَ و 

ن ي ایشصت سالگ" و تـــــــا مث6,,  ...  کار کردم،... من آن  کنم،ی کار را م...  کنم، من آنی کار را م... نيمن ا,, 

  .  دھدی ادامه م رانمنم، مَ مَ 

  .  ميم و رو به افول نھاده ايستيگر در حال ُرشد و گسترش نيم که دي شویدر آن فاز و مرحله، ما متوجه م

  . مي توانینم" م، اما عم6ي کنمن و منم دوباره ي خواھیحاP باز م

 ...م، ي نداری دسترسیت قبلم، به امکانايده، بازنشسته شده اي از بدن مان صدمه دیيم، قسمت ھايقدرت سابق را ندار

   : داردی دست از َسرمان برنمیمِن ذھنن حال ھم، ياما در ا

  . ,, ... ی تخصص گرفتم، در چھل سالگی و پنج سالگی قھرمان شنا بودم، در سی سالگیدر س,, 

، جمع و درست نم، مند ينده تان بخواھي آید که باز ھم برايستي نیطي تان، در شراین دوره و مرحله از زندگيدر ا" 

  .!".د يکن

 ی، از مراحِل ُرشد و گسترِش مان سوء استفاده کند، ولیم که مِن ذھني دادید اجازه مينکار درست نبوده و ما نباي البته ا

  . ! کندینکار را ميکرده، ھنوز ھم ھم

  ...وار مانده، يک دي، ی مانده و از شھری عمر، تارۀاما حاP که از پارچ
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. !ميده که به حضور زنده شويست و وقت آن رسي نی باقیم که فرصتيد متوجه شده باشي بایلگدر شصت، ھفتاد سا

   :ت را در مناجات خود آوردهين واقعيموPنا ا

م که از ي بودی مانده، شھری عمر ما، تارۀد از پارچي دانیا شما ھم که ميد، ھمه آگاه باشند، خداين، شما آگاه باشيھ" 

  . !ميد به حضور زنده شويبا. !".ست بکار شو د. " ! ماندهیواريآن د

 و تمام آن رنگ یم که ذھن و من ذھني مرگ، ببنۀتـــــــا باPخره، در لحظ. !مي روی می گور با من ذھنیِ  تا پا،مااما 

 و نھا ھمه تجربه بودنديا. ! شدندیم، اصِل ما نبود، مت6شيجانات، ما نبوديھا و زنگ ھا و نقش ھا، آن رنجش ھا و ھ

  .!یاريما از جنس ھش

  . !مي متوجه آن نبودینه شده بود، ولي، در ما نھادی خدا، زندگۀليم، بوسيم، دارا بودياز ھمان اول آنچه را که Pزم داشت

  . وار ماندي دیکيم و يصر بودمِ 

ه راز، به ن صحبت ھا را کرده و خودش بيم، اما موPنا، خودش اي خوانین صحبت ھا را از موPنا ميدر ضمن ما ا

  .! بردهیقت پيُکنِه حق

  .  !ميآموريم و بيم از موPنا بخواني توانیم، اما مي نبردیما، خود، به راز پ

 کم مانده که یليد، خي باشی موازین و جوھِر زندگيحاP اگر شما با قوان. مي نمانده که ما به حضور زنده شویزيپس، چ

  .دي شوید، زنده ھم ميبه حضور زنده شو

  ويد خَ یه ايّ ه اَْلَبقيّ قاَْلبَ 

  وي جان دیتا نگردد شاد، ُکلّ 

  . ابيه را دري نمانده، بقیادي، از عمِر ما مدِت ز)ويخد( َسرَور ی ا:ميي گوی ما، رو به خدا مۀشما، ھم

  . عمر را به تو زنده شومۀي کن که بقی، صاحب، کارشما. ست سال ماندهيپنج سال، ده سال، پانزده سال، ب

  . دست از سرم برداردی جنِس تو شوم ومن ذھنفضادار و از

ھنوز حرص دارم و معتاد به جھاِن .  ِکَشمی خود را ھنوز بدوش می پنج سالگیِ نکه ھفتاد ساله شده ام، اما من ذھنيبا ا

  .  کنمیت مي و نقش و ھویرون ھستم و از آن طلِب زندگيب

  .شاد نشود" طان، کام6يو، شي، تا جان و َرَمِق د خودت را به من نشان بدهیتي نھایک لحظه بي َسرَور، تو یا

مِن م، ي را در جھان جمع کنمن دار یِ  ھای انرژۀاگر ھم.  در جھان وجود دارد، بزرگیِ من ذھن( بزرِگ جھان یِ ، من ذھنطانيش

طان، ين شي ا.) ستیھر ذھن، در یما، مِن ذھن آن در ۀندي ست و نمایطاني شی، انرژی منفیِ ن انرژي ا. شودین مي زمی روبزرگِ 

  .  شودی خواھد به حضور زنده شوند، مانع می گرفته و نمیگاريانسان ھا را به ب

ت و ي را تقوی منفیِ ن انرژيم، اينکه دردھا را با عشق، شفا دھي ایبجا. بوجود آمده" ست، اشتباھاي، خوب نین انرژيا

. !مي ُکشیگر را ميکدي. !ميد بجنگيم که نبايده اھم اکنون ھم متوجه نش. ميھم اکنون ھم در جنگ ھست. !ميبزرگ کرد

  .!ميستيبلد ن. ! دھدی ست که جھان را شفا می و احترام و ھمکاریم که عشق و مساعدت و دوستيھنوز متوجه نشده ا

  .خون به خون شستن، محال است و محال :د کرديموPنا تأک

  .  شودیادتر مي زیماند، نابسايد در مقابل درد، درد اضافه کني شما اگر بخواھیعني
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  .و بوجود آمدهي بنام دی بزرگیب است که من ذھنين ترتيبه ھم

 صفر تا بحال که ھفتاد، ھفتاد و پنج ساله ۀياز ثان. طان باشمينگذار که من نوکِر ش. و را شاد نکنيا تو جاِن دي،، خدا

  . ،، ! کنمی آن کار میشده ام، برا

  :پس . کنمیستم، اWن لطِف تو را طلب ميِو ناخلف، نين دي، ایخودم قادِر به دفِع مِن ذھن

  .  از ما عبور کندی دھد که ِخَرِد زندگی آورد و اجازه میت در ميّ ن لحظه، ما را از منيرش ايم و پذيتسل" 

  .مي را از دست بدھینه گي که بوزیم، بشرطي او ھستۀشه بر سفريھم

  ".  داشته باشد یتو دسترس خواھد به ی در عھد خود استوار است و ھر لحظه ماو

  .مي کنیگه زند ھم بگذار ما یو را شاد نکن، چند سالي، تام و تمام، جان د!ره دستيچ

   بھر آن لطف نخستیبھر ما ن

   گمرھان را باز جستیکه تو کرد

  ... ی کردیت شان مي و به راه راست ھدای جستی که گمراھان را باز میبخاطر ما، بلکه بخاطر آن لطف ازلنه 

  .  برگشتیموPنا، باز ھم به عھد ازل

  ". ب ين ترتيشما ھم به ھم.  گرددیگفتم که موPنا، ھمواره به آن عھِد نخست برم" 

  . دي ندارید و زندگي ھستیشما از جنس زندگ

 دانم که ی و می که در آغاز به خودت، به من داشته ای، بلکه بخاطر لطفی ما در من ذھنیِ ،، پس، نه بخاطر گمراھ

  .،، !ی کنیوباره گمراھان را جستجو مد

 یم و ھنوز ھم به کژي کرده ای را طیجاد کرده و راه غلطي را انتخاب و درد ایم که، گرچه کژي ما متوجه اۀ ھمیعني

  . ق اندين طرير ھم بر ايرون مان بِکَِشد و عارفاِن شي بین گمراھي خدا دنباِل ماست که از ایم، ولـــي دھیخود ادامه م

   رحمی قدرتت بنماینمودچون 

   نھاده رحم ھا در لَْحم و َشْحمیا

ان گوشت يکه در م ی کسی ا.ز نشان بدهي و رحمت خودت را نیپس مھربان، یرتت را به ما نشان دادتو قد ، خداوندیا

  . ی خودت را قرار داده ای، در وجود انسان، رحمت ھایو پ

  .  مي در دل مان گذاشته، برگردی که خدا، زندگی به لطفمي توانیم نهارايھش کند که ما اPن، یباز ھم موPنا اشاره م

ل به َرحم و يم، قدرِت خدا، تبدي خود برگردیت و به فضاداريم و به خدائي برداری مِن ذھنینه گياگر دست از بوز

  ). ما از آن جنس است و جوھرِ یدِل اصل. ار مھم استي بس، در دل ما گذاشته شدهلطف خدا،نکه ي ایِ يشناسا(.  شودیلطف م

م که اگر باز ھم يما اWن، آگاھ. م، خدا قدرتش را به ما نشان دادهيت نکرده اي را رعای چون، قانون و فرماِن زندگیول

  .ديم رسي نخواھیيم، به جايش رويش پي و الگوھایبا عنواِن مِن ذھن

  

 خودش را در قالب یا رھا کرده و حرف ھاقصه ر" بايد که موPنا، تقريد، متوجه شده اياگر قصه را خوانده باش

  . زندیادتش رفته بود، ميمار که رسول به عيمناجات و از زبان آن ب
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 داشته ی رحم و سنگینکه دل بي اُفتد، ولو ای به دل تان میزديد، ب6فاصله، رحِم اي را بِکنیين شناساياWن اگر شما ا

ست، يل نير قابل تبدير حساس و غيدِل ما، غ. ستي رحم نیمد و ب ما جاید که دِل اصلي شویب6فاصله متوجه م. ديباش

  .!م، خدا رحم خود را در دل ما گذاشتهيده ايستند که به آنھا چسبي نیدِل ما، تراکم و جامدات

  د تراين دعا گر خشم افزايا

  م فرما ِمھترايتو دعا تعل

 ی و ناامنی دھد، ناراحتی را گسترش میکژدرد و   کند،یاد ميز ما، خشم تو را ی اگر دعاھا، خداوند بزرگیا

  .اد بدهيزد، تو دعا کردن را به ما ي انگیمخلوقات را برم

م يم و تسلي کنیزد و ما مقاومت مي خواھد از ما عبور کند و به جھاِن فُرم بری می که عشق و ِخَرد و برکت زندگیوقت

اما خدا . مي کنیر مي او تعبخشمِ ِق ما، ياز طراش  ی عبور و تجلی را برای زندگیِ ستادگيااصرار و م، ي شوینم

  .لطف خدا، باP تر از گناه ماست.  مير کرده ايرا خشم او تعبقضا و حکِم خدا ما قانون خدا، .  شودین نميخشمگ

  .اد بدهي کند، تو دعا کردن را به من ی ست و خشم تو را اضافه می من ذھنی کنم، دعاینطور که من دعا ميپس، اگر ا

  ).م؟ي فھمیمچه (

  . باشدی من ذھنیِ مان بر مبناي امکان دارد که ھنوز خواسته ھایم، ولي دھی نشان مینکه ما اWن انعطافي با ایعني

  . خودت دعا کن ،،" ِق درسِت راه و دعا را به ما نشان بده، اص6يا، تو طري ،، خدا:ديي گویشما م

  ". اد بده يد تو به ما دعا کردن را ي گویر، حاP مي خودت را در ما بکار گیتي نھایابتدا گفت که تو ب" 

 ین دعا، از موضِع خواسته ھاينکه اي اید براي نخواھیزيد، چيد، دعا نکني دارید که من ذھني کنیشما اگر حس م

  .  کندیزه مي ستن لحظهيا ست که با یجھِل من ذھن، بر اساِس ن دعايا ست، ی من ذھنینابجا و روانشناخت

  .   ميم شويم و فقط تسلي نخواھیزين است که ما چي ان کاريبھتر

  ...، د تراين دعا گر خشم افزايا

 ی روم و می را مین است که اگر ھنوز، آنطور که من راِه زندگي شود، منظور این نميادمان باشد که خدا خشمگي

ن معادِل يو ا.  من باز کنیراست، تو راه را بي دھم، به نظر تو، درست نیص مي کنم و راھم را تشخیخواھم و دعا م

  .  ستی تماِم دانِش مِن ذھنیِ ناکارآمد

  . ديري گیده مي خواھد، نادی میھر چه مِن ذھن. دي کنی را انکار مین است که شما دانش من ذھنيت اي بیمعن

  .  خواھم به حرف تو گوش کنم ،،ی ،، من نم:دييد و بگويل دارد، منکر شوي ممنھر چه را که 

  .  آوردی بوجود میشتري بی ست که کژیي باشد، آن دعامنک ذره يا اگر در دع

  .)مارياِر بيادت رسول از يع(. ل شديار زار تبديار غار به ي بود که ی من ذھنیادمان باشد که در اثر دعاي

  . دياد مطالعه و مراقبه کنيات را زين ابيد ايشما با

  فتاد از بھشتيدم بآآنچنان ک

  و زشتي د که رست ازیرجعتش داد
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 ۀجي از نتیعني درخت ممنوعه ۀوي دھد که از میب ميطان، آدم را فريم که شيدر داستاِن آدم، بطور خ6صه، گفت

  .مي جویم، مي خوری قضاوت مان را مۀجيما نت. قضاوتش بخورد

  .مين کیصانه، خوب و بد، خوب و بد، خوب و بد، خوب و بد کرده مدام مصرف ميمان را حري قضاوت ھاۀجيما نت

م، يي فرسایم، مي دھیچ ميم، پي زنیم، ضربه مي کنیع ميم، ضاي دھیم، َتَنُزل مي کنیل ميمان، تحلي قضاوت ھاۀجيبا نت

گاه شرف، عزت و احترام، به ياز پا.  گرفتار شدی مِن ذھنۀ قضاوتش خورد و در پردۀويآدم از م. مي کنیقلع و قمع م

  . سقوط کردیيجدا

 از ھم نداشتند، اما بعد از ھبوط، و یيانسان ھا حِس جدا" قب6.  افتادیين آدم و حوا جدايبم که يني بیدر آن قصه م

  .ن خود را پوشاندند که نشان از جدا شدِن انسان ھا دارديسقوط و نزول، با برگ درختان، عورت

  .ت کردي ممنوعه، شکاۀويک او در خوردن ميسپس، آدم از حوا، بخاطر تحر

  . !اد گرفتهي را ھم یي کرد که م6مت و جدایادآوريخدا به آدم، 

  . م و آن عشق استيک راه داري بازگشِت نزد او، فقط یم، خدا به ما اع6ن کرده که براي به ذھن افتادیپس، وقت

دن و صبر ين درد کشين، ھمير چرخان آتشين شمشيد و اين رد شوير چرخان آتشيک شمشيد از ينکار باي ایبرا" 

  ".  از آن رنگ ھاست تيکردن و کندن ھو

، ما را در ی خدا، زندگی مراحِل بازگشت به سویِ  در تمامی کند ولی ھا را تکه تکه میت شدگين، ھم ھوير آتشيشمش

  . کندیت مين سلوک، کمک و ھدايا

  . ِو زشت، َرستيآدم از د. یو زشت، دوباره رھا کرده و برگرداندي،، پس، تو آدم را از د

ت مان را که از يم ھوي و ما ھم حاضری گردانی، ما انسان ھا را ھم نزد خود برمیرا برگرداندب که آدم يبه ھمان ترت

  .م ،،ي، انکار کن"I " م، يري گیرون، مي جھان بیرنگ ھا

   :ميي گویم، مي کنیم " I" ھر دفعه که 

ن ي، ھمیين شناساين درد و ايو ا ِکشم یستم ،، درد مين...  انباشتن،  ی،، من، از جنِس پول، من از جنِس مقام، من برا

ده شوم، يرون کشي دوباره بین جسم توھمياگر از ا.  گس6ندی مرا از ھم میِ ن است که جسم توھميِر چرخاِن آتشيشمش

  . عشق استین معني شوم و ایگانه ميوندم و با تو ي پیارانه به تو ميدوباره ھش

 را یکه جسم موھومي حضور است، در حالیِ اريده شدن به ھشارانه با خداست، زنيوستِن ھشي عشق، دوباره پیپس معن

  . کندین، پاره پاره ميِر چرخاِن آتشيشمش

ارانه، نزِد ي از ذھن، دوباره، ھشیداريم، بعد از بيم، بعد وارد ذھن شدي شود که ما ابتدا در بھشت بودیپس معلوم م

  . مي گردیپروردگارمان، برم

  .  کندی رھا میِو زشت، از چنگاِل مِن ذھني کند و از دی متکه تکه ما را ۀ شدتي ھم ھویِ ، قسمت ھایيصبر و شناسا

ِو بزرگ، من يد که ديد، فکر نکني خدا برگردی، به سوید، از من ذھنيريم بگيادمان باشد که اگر شما، امروز تصمي

ک در گوش ي مانند تحرر،ين مسيھزار مانع در ا. !ردي صورت گین بازگشت، به راحتي گذارند ایگر، مي دی ذھنیھا

  .  کنندیجاد ميتان اي برا ... آثاِر موPنا و بزرگان وۀا عدم مطالعي گنج حضور ۀندادِن برنام
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  . دي خود، منصرف شوی کار روۀ آورد، تا از ادامی شما بوجود می، برای، اتفاقیدر نقطه ا

  . ديف شو راه منصرۀد از اداميـــــــچ موقع، نبايش آمد، ھي پیھـــــــر مورد

 جدا شدن از ھم یصبر برا.  ستیي زنده شدن به حضور، صبر و شناساۀIزمد، که يد متوجه شده باشيتا بحال با

  .  ھا، سخت است و درد ھم داردیت شدگيھو

، دي کنیيشناساد، يد، صبر کني کنیيد، شناساي کنصبرد يبا. ردي گیج صورت مي و زنده شدن بتدریــــــــدارين بياما، ا

  .ن صبر سخت استياو 

ن کوچک شدن را من يد، اي کنید، خود را کوچک مي اندازید و درد را مي کنیت تان را از درد جدا ميکه ھويدر حال

  .  کندیجاد مي ایدارين بير ايھزار مانع، در مس.  کندی آورد و تحمل نمی تاب نمیذھن

 کنند، بلکه ی نمی کنند، نه تنھا با ما ھمکاریت ميعطان، تبي بزرگ، شیِ گر، از من ذھني دیِ  ذھنیِ از آنجا که من ھا

 ی وقفه، رویده و بيد خود را کنار کشي خواھد به حضور زنده شود، بای که مین ھر کسيبنابرا.  شوندیمانع ھم م

  . ردي گی و فرد، فرد ـ  تک به تک،  صورت میين مھم، به تنھايا. خود کار کند

 نه تنھا امکان ندارد ین موردي چنیکباره به حضور زنده شوند وليتا ھزار نفر  انجام داد یسر بود که کاري کاش میا

  .نکار سخت استيا.  کنندیجاد مين کار دارد، مزاحمت ايم به اي که تصمی کسیبلکه برا

  . کنندیک ميمدام تحر.  کنندیجاد ميگران مانع اي بگذرد، بلکه دید از مراحليست که انسان باين ني راه، در ایسخت

  . !مي کنیم و رھا ميستي نی مان، قویناِت معنويا، در اوائل تمرم

 عقب ید، باز کمي آیشتر جلو مي بیند، بعد با قدرتي نشی عقب میم، اگر چه کمي داریگر، ما ھم من ذھنياز طرف د

منصرف مان م که ي مان باشید مواظب و ناظر من ذھني باید، ولي آی جلو میشتري کند و بعد، باز با توان بی مینينش

  .ميت ھستي، خدائیاريما ھش. نکند، از قصد و آھنگِ خود بازمان ندارد

  د کو ز آدم بگذردوَ  بُ یو کيد

   بردی ازو بازین نطعيبر چن

   .! از او ببرد؟،ی بازۀن عرصي تر باشد و در ایست که از آدم باPتر و متعاليطان کيش

  ). کندیه مي شطرنج تشبیازطان را به بي انسان و شیِ ھمآورد ،نجا موPنايدر ا(

 یشيست که بتواند بر آدم پيو کيد.  تواند دست را از شما بَِبَردیو نميد، ديِم زنده شدن به حضور را دارياگر شما تصم

  .!رديبگ

 تواند از شما، ی نمی کند، ولی خود را میو سعيد، ھر چند دي خود بگذارید نور افکن را رويريم بگياگر شما تصم

  .ردي بگتقدم و سبقت

و، متخلف و متجاوز و ينکه دي اید برايو، شما برنده ھستي شما با دیِ اري ھشیِ ، در باز)نطع( شطرنج ۀن صحنيدر ا

  .  کندی، به شما کمک میخدا، زندگ. خطاکار است

دھد  ی انجام میي َبَرد، کارھای بکار میي ھای شما اگر در امور و ساخت و ساِز شما دخالت کند، غرض ورزیِ مِن ذھن

  . دي، جدا کرده اینکه شما خودتان را از من ذھني ای شود، برایاِن خودش تمام ميبه ضرر و ز" تايکه نھا
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  .  شودی به ضرر خودشان تمام م"تاينھاب و لطمه بزنند، ي اگر بخواھند به شما آسی ذھنیب، من ھاين ترتيبه ھم

  قت نفع آدم شد ھمهيدر حق

  مهمدَ لعنت حاسد شده آن دَ 

اِن يز  و تمام شد و سبب لعنتاودر مورد آدم بکار برده بود به سود طان يشکه را  یيله ھا و مکرھاي آن حۀع ھمدر واق

  .ديطان گردي شخود

  .  کندی گردد، رجعت می مجدد، دوباره به اصٍل خود برمیِ  زنده گیآدم، برا

آن َدمَدمه و بوق .  شودیقت به نفع ما تمام مي انجام داده، در حقی را که مِن ذھنیي کارھاۀھم. نطوريدر مورد ما ھم ھم

 یاري ھشھمان، یغاِت من ذھني و تبلیيو کرناھا، آن طلسم و افسون، آن زرق و برق و جذبه ھا، آن ِسحر و دلربا

 موقع ھا ی که بعضیي فکرھاھمان کند، یک ميا، تحريدن به ذھن و دني کشیاِر حضور، را براي، ھشما که دائم یجسم

  .    شودیطان است که به ضرر خودش تمام مي شۀ کشاند، دمدمیافتد و ما را به حصاِر ذھن م یادمان مي

  

  دي ندید و دو صد بازي دیيباز

  دي خود را برپس ستون خانهٔ 

نرو ستون يد و نه باطن را و از اي ظاھر را دیعنيد، يگر را ندي دیست بازيد، اما دوي را دیک بازيطان ھر چند يش

  .ران ساختياد خود را ويخت و با دست خود بنيو ر خود را فرۀخان

ه و ستوِن ُحجره و انباِر يپس پا. !ندي بی را نمیست بازيد و دوي پای و حرکت را میک بازيش، يک نماي، یمن ذھن

  ريران، شي خودتان باشد و از شی که حواس تان روید بشرطيستينگران ن" شما اص6.  ُبَرد تا خراب شودیخود را م

 کند، به خودش ی می من ذھنی ھر کاریعني. !دن، به خود ضرر زدن استيستوِن آلونک و تن پناِه خود را بر. ديبنوش

  . ميي آیرون مياز داِم آن ب"  زند و ما مآPیلطمه م

  گراني زد شب به کشت دیآتش

  باد آتش را به کشت او َبران

ک تکه از آن آتش را به ي را بسوزاند، اما باد ش زند تا کشتزاری آتش می کسۀ شبانه به مزرعیبعنوان مثال، شخص

  . بردی کشتزار خود آتش زننده مسمتِ 

  . افتدی خواھد به کشتزار حضور آتش بزند، اما آتش به تبار و دودمان خودش می میمن ذھن

  

م و يار را دی، تواِن رھا شدن از چنگ من ذھنیاري کند که ما بعنوان ھشیدوار و متوجه مين صحبت ھا ما را اميا

  . ندارد یطان، توش و توان، اعتبار و قدرتي، شیر، کمکِ ماست و من ذھنين مسي و خدا در ایزندگ

 ۀ، توجه زنده و خام و تازیزندگ" ما اشتباھا. !ردي گی تمام نفوذ و سلطه و قدرتش را از ما مید که من ذھني دانیشما م

م، متوجه ينينکه آن را ببي، اما ھم!ن مان بزنديرد و زمي بگی ُکشتم، تا با ماي دھی قرار میاِر من ذھنيخودمان را در اخت
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 یم از تسلط و قدرِت موقت خود ساقط مي و وقت و عمر خود را صرف آن نکنیم و توان و استعداد و انرژياش شو

  . شود

  .  ستیف تر کردِن من ذھني در ضعی ما، گامیِ يھر شناسا

 ید، آن قسمت از شما جدا ميري گی آن را مید و جلوي شویو شما متوجه م خواھد به شما لطمه بزند یھر دفعه که م" 

د، ي گردانی برمیب دھد و گول بزند، از آن روي تواند شما را فری که میِط منفيت، آن شرايآن حالت، آن وضع. شود

  ".د ي کنی مزيپرھاز خود دور، از آن 

  . شودید، َبرم6 و رسوا مي رویر بار نمي شما زی ولر و خراب کند،يعزم دارد شما را نامتعادل و نا موافق، شر

  و راي بود لعنت دیبند چشم

  و رايد آن ريان خصم ديتا ز

  !. ان دشمن خود گمان کنديله را به زي آن مکر و ح،)یمِن ذھن( طاني شد که شیلعنت خدا مانند چشم بند

  !.ست؟يد که لعنت آن چيس بدان آن لعنت است پیاگر دعا. ، ولو دعا، لعنت استی من ذھنیخواسته ھا

  . لعنت اندر لعنت است

گران افکار و گفتار و اعمال ناراست و نامتوازن و يم، نسبت به ديم لعنت کني دوست داری ما بعنوان من ذھنیعني

م، ي ھستی گردد و چون ھنوز گرفتار در من ذھنی آن لعنت، به ما برمیم، ولي، ناپسند و مضر، روا داشته باشیتصنع

  .  کندیچاره و رنجور و درمانده تر مينت اش ما را بلع

 ی به من ذھنیاري اگر بعنوان ھشیول.  گرددی ما به خودمان برمی دعاھا و لعنت ھاۀم، ھمي ھستیکه من ذھنيدر حال

 و یجاد کردن و بد خدمتي َبدش نسبت به ما، مانع ایو، خواسته ھايم که لعنِت دي شدیم، متوجه مي کردیمان نگاه م

  .  شودیان خودش تمام مي اش، چشم بند آن و به ضرر و زیصدمه رسان

  نش کندين باشد که کژبيلعنت ا

  نش کندين و پر کيحاسد و خودب

  . د کنیمنه يک و ُپر یحسد ورزو  یني است که آدم را دچار کژبیلعنت، لعنت

 زشت، ی، کارھای قراری، بیزاريب، یلي می، بی، بد دھنیي، بدگوی، بدخواھیشيبداند : خودی با لعنت ھایمن ذھن

 خودش یبرا... ش و ترس و انحراف، ي، تشویت و ناسازگاريزه، عداوت و خصومت، ضديسبب ب6 شدن، ستم و ست

  .  کندیجاد مي ایدرد و گرفتار

دن ييزال به ي تواند درد درون را تحمل کند و میگر نمي که دیم و مانند زِن حامله ايم، درد داري ھستی در من ذھنیوقت

  . دهي، فرا رسیِش ما از َرحِم مِن ذھني زاۀدارد، ھنگام

  دتا نداند که ھر آنک کرد بَ 

  دنَ  زَ یر ود و بَ يعاقبت باز آ

  .  کندی کار میاريموPنا در سطوح مختلف، در سطح فُرم و در سطح جدا شدن از فُرم بعنوان ھش

   :ديد بدانيشما و ھمه با
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 یِ  مان برای منفی خواست ھاۀھم" تايم، نھاي ورزیم و حسد مي فرستیم و لعنت مين کی میم و بدي داریاگر من ذھن" 

  .    !" گردند یب زدن، به سمِت خودمان برميلطمه و آس

  .  خودمان استۀم، در ھمان موقع باد، در حال آوردِن آتش به مزرعي زنیگران آتش مي دۀاگر به مزرع

م، در ي کاریم، بادام پوک ميمه زدن به روح و روان و جسم خود ھستم، درھمان موقع، در حاِل صدي کنی میاگر بد

  . مي کنیم، وقت و عمر خود را تلف مي نازا وعقیت6ش

  ).  کندیکار م ، علت و معلولقانون عمل و عکس العمل، قانون جبران، قانون(" 

  .  ") ستی عمل و عکس العمل کافۀک چرخي تحری برای ذھنۀزي واکنش و انگیحت(

  ند به عکسيبندھا ب ني فرزجمله

   گردد و نقصان و َوْکسیمات بر و

 و پس ی واماندگی مات کننده، شگردھای شگردھاۀ، ھم) شطرنجیِ  ست در بازیاصط6ح(ن بندھا ي فرزۀ ھم،یمن ذھن

ت و توھم، مان يا ۀجيدر نتاما .  کند که در حال موفق شدن استیفکر مند و ي بی را برعکس م و گرفتار شدنشافتادن

  .  شودیناکام و گرفتار م

   . ستیسم آزاديدرد، ابزار و مکان

که دردمان م، ي اصرار بورزین است که آنقدر به من ذھني ای از من ذھنیي و رھایآزاد دن بهيرس ی از راھھایکي

  . ميد و مات شويايب

دن ي و حرص ورزیرشتکام، آنقدر در زي نشان دھی سرسختین مسلِم زندگيآنقدر به حرکت در جھت خ6ف قوان

م که ي شولِه، داشتنر آوار يم و زيم، آنقدر به خود اضافه کني را ادامه دھی و ناسپاسیم،  آنقدر ناشکريسماجت کن

م و به تن و روان خود ينه را حمل کنيم، آنقدر رنجش و خشم و کي را تجربه کنبودن ی و سبکباریم خوشبختينتوان

  . مي، در بن بست و نقصان مات شوارياز درد بس" تايم که نھايصدمه بزن

 ی باز متوجه نمیم، وليني بیگرداگرِد خود ممجاور و  مات شدن را ،)یت و گرفتاريعدم موفق(ما در نقصان و َوکس 

  !.ميشو

  د ي ندید و دو صد بازي دیيباز

   . ميني بی را که به ضرر ماست، نمیست بازيم و دوي کنی میک بازي، یبعنوان من ذھن

  ش رايند خويچ بيو ھزانک گر ا

  ش رايد رنَ يُمھلِک و ناسور ب

  دن درونين دين چنيزد زيدرد خ

  روندرد او را از حجاب آرد بُ 

 ست که خوب یناسور، زخم. ندي بی رود و نقص و بن بسِت خودش را می نقص و درد میِ به ُمنتھا" تاي، نھایمِن ذھن

  ). زخم استیش به معنير(. ستي نیشدن
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 کند ی ست، اصرار میکين است که آنقدر در دعا و لعنتش که ھر دو ي ای از مِن ذھنیي رھای ھاسمي از مکانیکيپس 

  . دي ست، او را بزایاري که آبستِن ھشی شود که مِن ذھنین درد سبب مي شود و ایکه باPخره دچار درد م

  مي کنی مساکت ُمَسکِن ی دارو و قرص ھاۀلي را بوسدرد موقع ھا ھم ما، ی بعضیول

  . اُفتدی مقيتعو به ی از من ذھنیاريزاده شدِن ھشو 

  

  .ميگر موکول کني دۀد که ادامه را به ھفتياجازه بدھ

  .ديت مراقبه کني ھر بید و روي بخوانیم زماني اُستاد کرین قسمت ھا را از مثنويد اي توانیشما م

  .ده شوديي زای تان بزودی شما از من ذھنیاريانشاءJ که ھش

*  

  
 

 

 

  


