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 ۴٨٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 ن که ھنگام صابران آمديھ

   و امتحان آمدیوقت سخت

  ن وقت عھدھا شکنندين چنيا

   استخوان آمدیکارد چون سو

  دعھد و سوگند سخت سست شو

  مرد را کار چون به جان آمد

  ش سست مکني دل، تو خویھله، ا

   کن که وقت آن آمدیدل قو

  چون زر سرخ اندر آتش خند

  ند زر کان آمديتا بگو

  غ اجليش تيگرم خوش رو به پ

  بانگ برزن که پھلوان آمد

   خواهیبا خدا باش و نصرت از و

  که مددھا ز آسمان آمد

  ن فضل فشاني خدا آستیا

   بر آستان آمدچونک بنده

  ميچون صدف ما دھان گشادست

  کابر فضل تو ُدر فشان آمد

   بسا خار خشک کز دل اویا

  در پناه تو گلستان آمد

  ام تو را که ز تومن نشان کرده

  نشان آمدی بیھایدلخوش

  وقت رحمست و وقت عاطفت است

  که مرا زخم بس گران آمد

  ن، که بر کعبهيل، ھي ابابیا

  ن آمدکرایل بيلشکر و پ

   خمش کن، بس:د مرايعقل گو

  ب دان آمديکه خداوند غ
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  کني خدا، لیمن خمش کردم، ا

   من از خان من فغان آمدیب

  ت ھم ز خداستيْ ت اْذ َرمَ يْ ما َرمَ 

  ن کمان آمدير ناگه کز ايت

  

* 

 

 

 

 

 

 وناني یبه سر در معبد آپولو در دلفيتن کتم
 

   .خودت را بشناس
        Know thyself gnothi seauton. 

 

 
* 

  
 

 ۵٣١ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 گري دیري را از مارگیمارر يدن مارگيدزد
 

  مار بردیري از مارگیدزدک

  شمردیمت مي آن را غنیز ابلھ

  ر از زخم ماريد آن مارگيوا رھ

  مار کشت آن دزد او را زار زار

  د، پس بشناختشيرش ديمارگ

  از جان مار من پرداختش: گفت

   جانم ازویخواستیدر دعا م

  ابم، مار بستانم ازويکش ب

   مردود شدشکر حق را، کان دعا

  ان پنداشتم، آن سود شديمن ز
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  انست و ھ@کيبس دعاھا کان ز

 زدان پاکينشنود یوز کرم م

  

 ٧٠٩٢ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 گر شوم مشغول اشکال و جواب

   توانم داد آبیتشنگان را ک

   و حرجی بکلیگر تو اشکال

  صبر کن، الّصبُر ِمفتاُح اْلَفَرج

 

* 

  

   : کنمیواِن شمِس موIنا شروع مياز د ٩٨۴غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س*م و احوالپرس
 
 

 ۴٨٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 ن که ھنگام صابران آمديھ

   و امتحان آمدیوقت سخت

  :یعني.  ستین، به دو معنيھ

   .نکيا اي و .عجله کن. شاب دوز

   .ۀرود ،عِ قوم :یعنيھنگام 

   . کنندی مربص که ی کسانیعني، نارباص

  . ستھ و امتحان یسخت کند که وقِت یاشاره مت ھم، ي بصرِع دومِ م

     .مي شویمرتب امتحان مما است و م، سخت يم انجام دھي خواھی که ھنگام صبر میکار

   :ميگفتھمانطور که بارھا 

  ". م ي ھستیاريھشاز جنِس ، ميھست بودن، از جنس ميتسھ یزندگما انسان ھا از جنِس " 

م، ما را از يت ھستييز جنس خداام که ي دانیم و ميي گوی م ذھنبهنکه ي به ِصرف ا ون کلمات از جنِس فکرندي اۀھم

  . کندیت نمييجنِس خدا

   .مي ھستیھاِن مادمان جذب ج فکرھاقِ ي فرم، از طری بیاريم که ما بعنوان ھشي دانین را ھم ميا

  .ميت ايبا آنھا ھم ھو است و ما یجدو مھم  یيزھاي ما، چیبران جھان، يدر ا
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ت يھم ھو،  مایِ اِت زندگيمحتون يا، با تييادخا ي، یگدنزا ي، ندوب :ميي گوی اوقات میا گاھي، مي، که ما باشیاريھش

   :نيبنابرام، يت ايست و با آنھا ھم ھوا یو جداست مھم   مایِ بران جھان، يدر ا یزيچه چم که ي دانیاگر ما م و .است

  . قضاوت خواھد کردمرتب  بد است و ذھن ما یزيو چه چاست خوب  یزيچه چم ي دانیمما 

 مھم یزي چه چ داندیکه م ی مِن ذھن بنامِ ،یکرفست  یباشنده ا،  ھستندانسانھا از یليو خ مي ھستاKنکه ما ن، آنيبنابرا

 و تواضقدر اثِر  یاريھشان ونبعکند و ما ر يتفساد گرفته قضاوت کند، ين، يبنابراست و يمھم ن یزيو چه چاست 

  !.ست یِ اريھشکه اصِل ما يدر حال، مي رویم ايدنن يابه ذھن و به مرتب ،  کردندب و بوخ و ريسفت

 Iن جھاِن يش به ايق فکرھايکه از طريدر حالبرگردد، که اول بود، بدوِن فُرم  یِ اري بخواھد به آن ھشیاگر کسحا

  .   کندیشنھاد مي را پرـــــــصب، موIنا، بسته شده یماد

  .   شودیشروع من لحظه، ي ارفتِن اتفاقِ ين لحظه، با پذي ا،در واقعصبر، 

  ؟ تسيچ ربصم ينيم ببي خواھیم

   :که دي گویمد ي آیبنظر م

   !.ني؟ ھیخبر ندارتو چطور ، ! خبر داریآزود باش، متوجه بشو،  ،اينک، يا

  .  انسان ھاۀمبه ھ، دي گویبه انسان م

که  یيزھايچو در ذھن، با شوند  یذھن مجذب ،  روندی، مندي آیم ن جھاني به ایاريبصورت ھشانسان ھا،  ۀچون ھم

 نآ، نام نھذ یاوتحممان مھم است، پس ي برایزيم چه چي دانی ما م،رـــــــگو ا شوند یت ميھوشان مھم است، ھم يبرا

   !.م است مھّ نماِي برا، زيچ نآ  ۀدنريگ رب رد یِ اضف شتر ازي، بدھد یم ناشن ام هب نام نھذ هک یزيچ

، ؟مي و مھم را ھنوز داری جدیزھاي آن چايآم که يني بیو مم ي رویمن مان  ذھی به محتوا،نکه ھر لحظه ماي ایبرا

  . شوند؟یا بدتر مي، ؟ شوندیشتر ميب

 نھذ رِ يسفت و تواضق وِ رگ ردن يبنابرا. مي شوین مي شوند، غمگی اگر بدتر م،مي شوی شوند، خوشحال میشتر مياگر ب

  .ميمان ھست

  .ربص ابم مگر ي خودمان را نجات دھین من ذھنيم از ذھن مان و از اي توانیما نم

ن يازورما ؟تسا لاس رازھ نيدنچ تسين مولعم" @صا ،تسا لاس نارازھ( ، افتادهدر ذھن یاري که بصورت ھشیو انسان از وقت

  .ستي نیھم کافآن  یِ ھنن اش رھا شود و دانستن ذ تواند از ذھینم، )درک ميھاوخ یسررب "مختصرا موضوع را

 با یت شدگيو در ذھن گرفتار ھم ھوم يافتاده ا به ذھن  کهمي ھستیاري ھش، از جنسِ تينکه ما از جنس خدائي ادانستنِ 

  .!ستي نیرھا شدن کاف یبرا، ستي نیم، کافي ذھن مان و دردھا ھستیمحتوا

  . ؟ است کدام،یين رھاياراِه  است و ی کافیزيچه چ

  : دھدینشان مراه را به ما موIنا 

  .امش ِص خش یبرا آن، ھم دورانش است و ھم ھنگامِ .  صابران استدورانِ 

  م؟ياز کجا آغاز کنـ 

  .ربص . شودیز مم، آغاي کنیکه صحبت م ،ن لحظهيھماز 
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   :نکهيم به ايار ھستيما اKن ھش. هنارايشھن لحظه ھست، يرِش اتفاق اي، پذربص

    و من ذھن خواھد ُبردیِ  مرا به سویيروي و آگاه ھستم که نرمي پذی مارانه و قبل از قضاوتين لحظه را ھشيق امن اتفا

   :ن تعادل کهي کنم و ایُشکر مشاکرم و  ام، یراض ستاده ام،يرش ايدر حاِل پذن لحظه يدرا

   و .)ک لحظهي(، مدمآ هظحل نيا هبن لحظه، ي اتفاق ارشِ ي در اثر پذ،من

  .ک استيناميدل داک تعي وجود دارد، هظحل نيا که فقط متسھ هاگآ

  .بِکِشد ندهيته و آ به گذش،یجھاِن ماد ،ن جھاني خواھد مرا به ای دوباره م، ھر لحظه، ذھن منیعني

 کند ی می، آگاه ھستم که ذھن من سعرفتميپذ، )باشد خواھد یمھر چه (قبل از قضاوت  ، ران لحظهيپس اگر من، اتفاق ا

   .ن لحظه، از ذھن خارج شدميرش اتفاق ايبا پذک لحظه، ي، چون من کشدب مرا دوباره به ذھن

  .  ھستمهاگآن را ھم يد، اي که دارد، مرا خواھد کشیلي ذھن، با وسایول

   : داردی اق@م صبر،در واقع

  :ديت، آگاھن موضوعاياز ا ،شمااKن که .  ستیھاگآ ،ن ھاي از عمده تریکي

  .تواضق زا لبق. دين لحظه را قبول کرديقبل از قضاوت، ا ـ 1

  . شودی نمربص،  شودیم لمحتد، يرياگر بعد از قضاوت بپذ

  . تس ینھذ نِ م رِ بص، لمحت

 ین است وليتوھن ي کنم که ای کنم و فکر مید، من قضاوت مي گوی میزي افتد، ھمسرم چی می اتفاق،هظحل نيا ،"مث@

  ن صبر است؟يا!. ميگو ی نمیچيھ

  .دي آیفشار م.  استلمحتن يا ". هن" 

 یِز بدين چي دانم که ای کنم و می قضاوت میم ولي گوی نمیزي کنم و چید، باز ھم م@حظه مي گویگر ميز ديک چي

  !. ن کندي خواھد به من توھیست و م

  د؟ي گوینھا را مي ایک

  . !دي گوی م،نم یِ نھذ نِ م

گر را به يما ھمد. نطوري دارم، ھمسرم ھم ھمیجسم یاري دانم، ھشی ام، خودم را جسم میک مِن ذھنيمن مجھز به 

ست، يگرچه که قرار ن. مي کنیگر بعنوان قطب استفاده مياز ھمد. مي برینکار لذت ميم و از اي کنیواکنش وادار م

  .مي ھستیِر مِن ذھنينکه اسي ای، برامي کنینکار را مي ما اینطور باشد، وليا

  :پس، اول .مي کنی مرـــــــبصم، ين لحظه بروي ایِ يکتاي ی فضام و بهيم از ذھن خارج شوي خواھیحاI، م

   .مي شویم هظحل نيابه  اريھش ـ

 لحظه وجود دارد و من از نيست که فقط ا یزوريکاتالدر واقع،  یاريھشن ينکه اي ایبرا ...ار، يار، ھشيار، ھشيار، ھشيھش( اريھش

  . رمي پذین لحظه را مياا من، ي، یاريھشنکه قضاوت کنم، يقبل از ا، ) ھستم که به ذھن رفته امهن لحظيجنس ا

  . صبر، خارج شومحالِت ممکن است از ، ن تلنگريکوچکترھستم که با  هاگآن ھم ي از ایول

  :دوم .)مناد یم رگيد نKا ،درب یم نھذ هب ارم ،تمواقم و ريسفت و تواضق هک مناد یمن ،رگا(
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  . رومی شود و به ذھن می، صبر تمام ممنک تمواقم ،رگا دانم یم ـ

   .تمھس دانم که جذب ذھن ی من میول. اصِل من است ،ھم  حضوریِ اريھش و  حضور استیِ اريھش کارِ ، صبرپس 

   . کندی نمی کند، مرا از جنس زندگیار نمينکه جذِب ذھن شدم، مرا ھشيدانستِن ا

Iنا را محرفِ ن يانم که ي خواھم ببی، من محاIخودم اعمال کنم؟یِ  رو توانم بفھمم وی مو    

  . بکار ببرم توانم یفقط ھم خودم م

 یارين لحظه ست و از جنس ھشيشه اي، ھمتس هظحل نيمھ شا عورش ۀطقن کنم، ین لحظه شروع ميگفتم، از ا

  .رفتمينکه پذي ایھستم، برا

  . کنمی مین لحظه آشتي کند، من با اتفاِق ای میاريک لحظه، از جنِس ھشين لحظه مرا يرفتِن اتفاِق ايپذ

ادم آمد، دوباره به ي چون ی شود ولی روم، البته صبر تمام می کنم، به ذھن می قضاوت م، کنمیاشتباه م بعد، ۀلحظ

 .  گردمی صبر برمحالتِ 

   ؟تسيچ یارب ربص، "اص@

م، ي کنیورد آن صحبت م را که در میکارد يو باام  دانم که جذب ذھن شده ی میاريمن بعنوان ھش :نکهي ایصبر برا

ک ي،  کنمی می که سعھر دفعهو ده شوم يياز ذھن، زا. از ذھن رھا شوم، یاريبعنوان ھشآنقدر ادامه دھم، تا من 

  . شناسمیک قسمت ام را مي. !ردي می از من میقسمت

 شود که یم، سبب ميرون آمديب از ذھن،م و يرفتيک لحظه پذي اگر ما، یعني، )تسا مھم رايسب رايسب( شود یصبر، سبب م

   .دا کندي به ما دست پیزديا خرد ايم، يدا کني دست پیزديما به ِخَرِد ا

    :نکهي شود به ای، ختم من غزلياآخر در واقع، 

   . کندی فکر میعني اندازد، یر ميِق ما، تيم، خدا از طريک کمان ھستيما مثل 

ر، ِخَرِد است، ين تي، ا شودیانداخته م خدا ۀلي بوسیريتک يم، يرين لحظه را بپذيم و اتفاق ايم شويتسلما اگر  ،ھماKن 

  ). کندی، ھمه را حل نم کندیھمه را حل نم(.  "د کنیما را حل مش از مسائل قسمتک ي " و  ستیاريھش

  :ن استيھمانطور که اKن صحبت خواھم کرد، راھکار ا

  ؟تسيچ ما لصا. !بشناسم اصل ام را  توانمی نممناKن که در ذھن ھستم، 

   ست؟یزيخدا از چه چ

  !. اصل ام راهنبشناسم و  توانم خدا را ی مهن، ما نھذ  با. ، از جنِس خداستاصِل من

  .ميسانش یم مھ ار ادخ، ميسانشب ار نامدوخ ح خواھم داد که ما اگري توض"، مختصرااKن

  .ميک جنس ھستينکه ھر دو از ي ایبرا، ميسانش یم مھ ار نامدوخ، ميسانشب ار ادخاگر 

  . ميم بشناسي توانیچکدام را نميھم، يدر ذھن ھستچون  اKن یول

  .ميستين ماکه  یزيچ آنم، يبشناس، مي توانی، ماما

   .!ميبشناسم ين توایم را ميستي که ما نیزيست، آن چي که خدا نیزيچ آن

  . ميتسھ ھمان ھا یياسانش لِ اح ردبا صبر، ن يبنابراو 
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 لداعت(، کيمانيد لداعت نيا نتشاد هگن و هظحل نيا قِ افتا شِ ريذپ یعني در اثر صبر، یزدي خرد ا،یزدي ا عقلِ یوقت

 و ديوگب یزيچ دھاوخ یم نات نھذ و  زندی میحرف ناترسمھ ،ديا هداتسيا هظحل نيا رد امش هکنيا زا تسا ترابع ،ايوپ اي کيمانيد

اKن، . )ديتسھ ندرک ربص لاح رد ،ديتفريذپ تواضق زا لبق ،دينک یمن لمحت یلو. ديھد یمن ناشن شنکاو و ديتسھ مارآ ،دھد ناشن شنکاو

 از شما را ی آن قسمتود ي ھستیي در حال شناسا. کندیفکر مخدا، ازد،  اندیمِر يتنکه خدا يل امث کند، یبور معاز شما 

  . دي شویمرھا  ،ش از شریي با شناسا،دياي خواست باI بیکه م

  . دي کنی رھا میکي یکيست و يت ني خدائیزيچه چ. ديستي شما نیزي، چه چدي کنی میيواش شناسايواش ي

  . ِکَشدیطول م ". هلب"   کشد؟ی کار طول منيا ايآ 

  . خواھدیصبر م

و نفس   ما مّھم استی برایزيچه چکه م ي دانیما مھر لحظه نکه ي ایبرا ". بله" صبر، سخت است؟ ن ي ایا نگھداريآ

   :دار بماننديد پايبا مھم یِ زھاي چد که آني گوی ما می ذھنا منيما، 

د خدشه دار شود، ينبا که مردم از ما ساخته اند، یريتصواز جمله ما،  یِ بدلِت يثيحاز جمله  ما، یآبرواز جمله 

 ما نِ بدما مھم است،  یِ س@مت ما مھم است، پولزان يم،  ما مھم استیم، توجه مردم برايري گی م مردماز که یيھادييتأ

 ھر کدام  به .ميت اينھا ھم ھويما با ا...  کنند مھم است، یر فکر منکه مردم چطوي بدِن مان مھم است، ا، شکلِ مھم است

   .تسا تخس.  بردیما را به ذھن مواکنش ھم . مي دھیه شود، واکنش نشان محملنھا ياز ا

   . و امتحان آمدی وقت سخت!. ستی سختوقتِ 

  ). گردمیت برمين بيدوباره به ا(

  

   : دھمیحيد توضياجازه بدھ

 عارف، متوجه یلسوفان و انسان ھايح، قبل از بودا، فيقبل از اس@م، قبل از مس یعنيم، ي قدیلي خیلي خیاز زمان ھا

  .    د خودش را بشناسديشده بودند که انسان با

   .؟متسھ یک نم : جواب دھدسوالن يابه د ي بپرسد، که ھزاران سوال دارد، بای ذھن اش سوالۀليبوسنکه يقبل از او 

   .ن سوال جواب دھديبه ا تواند ی ذھن نمۀلي دانسته که بوسیمو 

د، جواِب يبگوھر چه ذھن تان د، يد به ذھن تان برويم و شما بخواھيجواب دھ، کھن، یمين سوال قديبه ام يبخواھاگر 

  .ستينسوال، 

   . ،،ن سوال را از خودش بپرسديد اي بایھر کس،،  :ديي گویشما به خودتان م

 ھستم؟، ی ھستم؟ آدم موفقی ھستم؟ مادر خوبیپدر خوب ھستم؟، یا من انسان خوبيم که آيگران بپرسينکه از ديقبل از ا

   .،؟ ،متسھ یک نم،، دش از خودش بپرسد د خويبا

  .  ،، ھستم؟یمن ک،،  :دييشما بگو

 اش را ی زندگۀد، بعد سابقيد، بعد حرفه اش را بگويگون صورت باشد که اول اسمش را بيبه ااگر جواب سوال 

  نھا جواب سوال است؟يا اي ا...د، ي اش را بگویت بدنيد، بعد وضعيبگو
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   .، ،...،  ھستمیده اين و رنجي دانم آدِم خشمگیمن م،، 

  .ستينسوال ن ياجواب ا نھيا  ".هن"  نھا جواب سوال است؟يا ايآ

  ؟  ھستمیمن ک :در سوالِ 

  :دا کردن ھستينوع جواب پدو 

  .مي فکر جواب دھۀلي و بوسميورب نام نھذ به ،نکهيا یکي ـ

 و در اثر صبر و مينک لامعا نامدوخ هب و ميمھفب ینعم مامت هب ار تيب نيا، مينک ربص، مينک لمأت، نکهيگر اي دیکي ـ

ا خدا ھم جنس م، بيِت خدا ھستي نھایم، از جنس بيم که ما از جنس بودن ھستي و امتحان، امتحان، متوجه شویتسخ

 حِ ور سِ نج زا نم. هلب  :مييبگو، !نھذ   نه با.ميما از ھمان جنس ھستت است  يت و ابدي نھایم، خدا از جنس بيھست

  .متسھ اريمان

   ... ست، پدر ھستم، یمعلما ي ی ست، شغلم مھندسی شھبازنم  اسمِ :ندي گوینم ")مث@(شرفته ترند ي پیکم ھا یبعض

   :ندي گویند، مي گوینھا را نميا

   ... ،ميتسھ تيئادخ ام ،ميتسھ یرايشھ سنج زا ام ،ميتسھ هنادواج ام ،ميتسھ اريمان حِ ور ام

  ند؟ ي گویدرست م، نھذ  باا يآ

   ". دي آیامتـــحان م" 

  . ت دارم، از جنِس بودن امي نھای بۀشيت ھستم، ري من از جنِس خدائ:ندي گوی م ھایبعض

  . ديآ ی مبد که، خبِر یتـــــــا زمان

  !. یپنج ھزار دIر ضرر کرده ا!. ده اندين ات را دزدي ما ش:ديآ ی مخبرفعه کدي

  !. شودیمورشکست 

  . ديآ یمن ييمت خانه اش پايق

  !.  خواھم از تو جدا شومیم :دي گویھمسرش م

  !.  دھدی، واکنش نشان م!تيخدائکدفعه، ي شنود، ین خبرھا را مي ایوقت

  !. شود؟یمآشفته ، ! شود؟یم نگران ،! شود؟ی میعصبان!.  دھد؟یواکنش نشان م راي روِح نام وتيا خدائيآ

  !.؟ ...خدا ِت ي نھایب

  .!یبلکه من ذھن ". نه" 

  !.  ف کردهيرا توص ش خود، ذھنۀلي، بوس!، غلط بودهشف اش، از خوديتوص

 ملظ نم هب ،هديسر مک نم هب :دي گوی م و داردی روانشناختیازھاي که نولوچوک نمن ي از ام،ي نشوليدبت که ما،يتا زمان

 ۀ خانمن خواھم، ی خواھم، من پول مید ميي تأ، من خواھمی م، من عشق خواھمی م توجه نکردم، منیمن زندگ ،هدش

  .!دهيف خود نرسيبه توص، ... خواھم، ی م آن رایازھاي و نبزرگتر

  .ستي مھم نما یا بریماد یزيچم و يازھا را ندارين نيا" اص@ ما :ندي گوی ھا ھم میبعض

  . !ناحتما ...بلکه، ، !ستي نی، کاففکر کردنگفتن و  یول
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  :دييشما بگو

   ...!. متيمن از جنس خدائست، يا مھم نين دني ایِ زھاي من چیبرا

  د، ي گوی میزيھمسرت چ ،اجنامھ،  اُفتدیم یاتفاقک ي.  گذاردی می شما می را جلوی، امتحانی بعد، زندگۀقيپنج دق

د برو يج بار ھم گفته اپنبخواند، امتحان دارد، نکه ي ایبچه ات بجاد، ي ِکشینھمه شما زحمت ميا، ِکَشد یغ ميجات بچه 

  :دي گویکار را نکن، م ...ن يا :یي گویت مگري دۀ، به بچ کندیتماشا من ويزيتلودرس ات را بخوان، ھنوز نشسته و 

   . ,,ستيبه تو مربوط ن,, 

Iکند؟     خواھد بی م، چکارتيخدائ، ميني ببحا  

  د؟يد فضا باز کني توانیمشما ا يآ

  ؟دياوري باI بدي خواھینم شده را ی شرطیواکنش ھاآن ا يآ

  رد؟ي گیخشم، تمام وجودتان را نم

 یکاف ...، ميھستت يخدائم، يم و از جنس بودن ھستين جھان نداري در ای مھم و جدیِ زھاي ما چ:مييبگوما نکه يا" 

  .دي آیامتحان م !.ستي نی، کافنتفگ!. ستين

  .دياد که اشتباه کرده ي شوی، متوجه مبعد

  ! ". یف کرده ايرا تعرخودت ات با ذھن " 

نجا ي، من انکهينه ا، مي ھستیاز چه جنس، !ميما چه کاره ا دھد، ی که نشان م،ُکنِش و واُکنِِش ماستارائه و  ،در واقع

   :مينم بگوي توانم بنشیم

ست، يمھم ن ،ندي گویست، مردم ھر چه مي من مھم نی برای مادیِ زھايچ" اص@ و  ھستمیاري ھش،متيجنِس خدائاز ,, 

 ست که یيزھايآن چفتد که مربوط به کم شدِن ي بیاتفاقک ي بعد، ۀقيدقپنج ا، تـــــــ، ,, ... دھم، ی واکنش نشان نممن

  ؟دينک یم هجوـــــــت !.امت يھم ھوآنھا من با 

  .!هکار سخت شد که دينيب یمن، يبنابراپس 

  . "ديستين ادخھنوز از جنِس شما  کند که ی ثابت مامتحان" ،  ماميھسترايشھنکه ياوجود با 

  

  :نکهي ای برا؟ميي گوینھا را مياما  چه یبراحال، 

ت با يم، ھم ھوي شوی وارد ذھن م،ميي آیم ن جھانيکه ما به ان است ين جھان، اي ما به اوردنِ آاز  یزندگمنظوِر • 

  .هنارايشھندفعه يم، ايم که از اول بودي شویاريم و دوباره ھمان ھشيد برگرديم، باي شوین جھان مي ایزھايچ

  :دي گویم آورد، ی قرآن را مۀيآ

 ت ھم ز خداستيت اذ رمي رمما

  ن کمان آمدير ناگه کز ايت

ِر يِر برکت است، تيِر فکر است، تيِر عشق است، تير، تي اندازد، تیر مي اندازد، خدا تی مريت یزندگ شما، کمانِ از 

  . اندازدی شما نمی خ@ق است، مِن ذھنیِر فکرھايِخَرد است، ت
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 Iديي گویشما محا:   

  . ,, نداردیخدا به من دسترس.  ھستمیِر مِن ذھنيمن اس,, 

از جنِس ، مييايندرگاِه خدا م، و به يکننصبر ارانه يھش که يمان تا زی ول،مياز جنِس خدا ھست" جنساما درست است که 

  .مي شویخدا نم

  :د کهي گوین مييپا

  ن فضل فشاني خدا آستیا

  چونک بنده بر آستان آمد

  ؟تساجک ناتسآ ،حاI...  بر آستان آمده، ،ارانهيبنده اگر نداند ھش

   .ستيان چي جر، که من متوجه شدم. شماستکرِ شُ  و رضا و ميتسل و صبرن حالِت ي، ھمآستان

 من یِ  ھر لحظه که مِن ذھن وتسا تخس ربص دانم، ی می، ولموش یرايشھ نامھ و مورب ، که گردمین اKن برمم

  :ديوسط بپرد و بگو

  .!موش یم ناحتماشده ام، از جنِس خدا من 

   ". !رون امتحان نکندي جھاِن بۀليمحال است که خدا شما را بوس" 

      :"نطور بگو ي ای خواھیم" 

   . کندی مناحتماشه، شما را يرون ھميجھاِن ب

 یاري شما ھنوز ھشد کهي بگو، به شخِص شمابه شما تا  آورد،یش مي شما پیبرا یرون را ھم زندگياتفاقاِت جھاِن ب

  .!ا امتحانـــــــب. ديستي نندوبھنوز . ديستين

   !.ديب دھيخودتان را فرد ي توانینم ی طوIنیمدتپس شما 

  مفھوم وکي را بصورتن ي ا خواھمی م ست، منیخوب زِ يچ حضور ،ندي گویراست م  ,, :دي گوی میمِن ذھن

   .)، به خودم اضافه کردمدش مامت و مدرک" @صا( . کنم به خودم اضافه،ملکيماک يه و ي سرمابصورتِ 

   . ,,مه اديمن به حضور رس,, 

  م؟ يدار شويب، یب مِن ذھنين فرياز اما  که  ِکَشدیم طول چقدر ،یول

   ".!یه انشد. هن"  :دي به ما بگویزندگ" فوراقه، که يقه، پنج دقيپنج دق

   ". نه" م؟ ي ھستیما کند يبه ما بگو توانند یگران ميا ديآ

،  و فکرباور" اتفاقا. ، از جنِس فکر استباور استاز جنس مفھوم است، از جنِس ند، يبگوما به ان گريدچه ھر 

   . ستیاريدِن ما به ھشيرسن مانِع يبزرگتر

 و تحّمل یيبا شناسا، غ اجليش تيگرم خوش رو به پ :دي گوینکه در غزل ھم ميکما ام، ي داریاKن که مِن ذھند يباما 

ر يما ت تواند از یم، خدا مي ُمردی نسبت به مِن ذھنیادينکه مقدار زيھم. ميري بمی صبر، نسبت به مِن ذھنیِ سخت

  .ندازديب
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 تواند ینماز ما م، خدا ي نشویيکتاي ی وارِد فضاارانهيھشم، ي نروی، به آستاِن زندگارانهيھشتا  یولم، يت ھستيما خدائ

  .مي را دار اشليپتانسم، ياش را دارندازد، گرچه که قوه ير بيت

  .درادن یگريراِه د" اص@ر از صبر يد که غي گوید ھم مي کند و شایشنھاد مي را پصبر ،ست، موIنايبالفعل نل، يپتانس

  !. چهی برا، گفتمربص

  .ميستيما چه نم که ينکه بشناسي ایبرا

  .!ستي نچهت، از جنِس يخدائ

،  "سانشب ار تدوخ تدوخ"  :دي گویکه ماصل ما، ا ي، یاريت، ھشيخدائکه ، مي شناسیم ،ارانهيھش، واشيواش يما 

  . ستي نجسمست، از جنِس يبدن ن، از جنِس ستي ناي، از جنِس ماِل دنستي ن، از جنِس دردھاستي ننِس تجربه ھااز ج

  .  ِکَشدی طول م.مي شناسیم یکي یکي

د، ي آیفشار منکه ي ایبرا. تاسن لحظه ست، سخت يا ا بیآشتدر واقع صبر، که  کِيناميد و ايپوحالِت  نگه داشتِن یول

   :د کهيوبِکَِشد و به ما بگما را  خواھد یممان  ذھنِ نکه ي ایبرا

  !. ,,یھد یمن ناشن شنکاو و یا هداتسيا ارچ ،یتسھ نآ سنج زا  وت  هک دور یم نيب زا ،یمھم زيچ کي ,,

  . مي کنی حرکت نم.ميتسيا یم ام

 مھم یزيد که چه چي گویبه ما مو  ِکَشد یما را م ، ذھن استیت با محتوايھم ھوکه  ،ذھِن مام ي دانینکه مي ایبرا

 حالت زا، مورب اجنآ هبمن ،  و اگراز جنس فکر کند و به آنجا بکشدما را،  خواھد ی م. ستی جدیزياست و چه چ

  .   موش یم جراخ ،ربص

نجا نشسته ام ي ایرايشھ ناونعب ھم نم، د ِکشی ذھن مرا م،اي پوک به اصط@ِح تعادلِ ين است که ياز ا آن، یِ پس سخت

 و دي آید، حسادت مي آیرنجش مد، ي آی، خشم م آوردیجان مي من ھی کند، برای ِکشد، استدIل میذھن م. مور یمنو 

   . شد کِ یمرا م... ھا نيکدام از اھر 

گر را م@مت کنم و يد یکي خواھم ی شوم، مگرزب خواھم یم توانم تحمل کنم، ینم شوم، یم کچوکنم ي بیممن 

   .ما هداتسيا کنم، ینھا را نميا یول... ، یدرک وت م يبگو

  ست؟ يا سخت نيسخت است 

د ي آیم م ااز دھن که چهو ھر روم  ی مذھن رود و به ی کار از دستم در م،کدفعهي!. چطور نکنمالبته که سخت است، 

  !.  شومیامتـــحان مم و ي گویم

  !.  شومیاز امتحان رفوزه مکدفعه ي

  .ت مرتبهي نھایب ". هلب " . " هلب"  امتحان بدھم؟ دوباره توانم یا از امتحان رفوزه شدم، ميآ

  .رفتم.  رومیمو به ذھن  ِکَشم یمکدفعه عقب ي، ستاKن دستم در دست خدا

ن لحظه، يابا ُفرم  دانم یم.  کنمی میتشآن لحظه يبا ادوباره . مي آیم ربصبه حالِت دوباره م، ي آیم به خودم هرابود

   .ست کنم، دستم در دسِت خداین لحظه، آشتيااتفاِق 

   .دشَ کِ  یم ینھذ نِ م یعني، مشَ کِ  یم، من مشَ کِ  یمکدفعه ي
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  .! شومیامتـــــحان م" فورا. سخت است 

ناسم که در کجا رفوزه  شیم،  شومیمھر دفعه که رفوزه ... دوباره .  دھمیامتحان مم، ي آیمرفوزه شدم، دوباره 

 .ا بد است؟ين خوب است ي ا.شدم

  . خوب است. خوب است

 د، ي توانی، بدون صبر نمدينک ربص دياباست، شما ، دوراِن صابران تيانساندوران د ي دانیشما م. صابران است دورانِ 

د، آن ي کرده ایي را شناساتاناگر با ذھن تان خود .!ديھدب ناحتما ديابد که يمتوجه ھم شده اصبر سخت است و 

  . ستي نی کافیيشناسا

  

  : دھمین موضوع به شما مي، از ایخچه اياKن، تار

  

  :یسي به انگل.خودت را بشناس

Know thyself. Gnothi seauton.        

  

  . کرد، نوشته بودندی میيشگويآنجا پ  مقدسoracle َسر َدِر معبِد آپولو که یِ  ست که باIیوناني یکلمه ا

  

    :وناني یبه سر در معبد آپولو در دلفيمتن کت                                    

  

  

  

  

         
                                  

  

 سر َدِر یباI ،ح، قبل از اس@م، قبل از موIنايقبل از مس ار  Know yourself، خودت را بشناس، د کهيني بیمپس 

  . ھنوز موجود است معبدن ي ایِ خرابه ھا. بودندمعبِد آپولو نوشته شده 

      .دنا هتفر ن خرابه ھايدن ايبه د"  رفته اند، احتماIوناني که به یکسان

Iخودت را بشناس:ن معبد، نوشته بودندي ایدر با .  Know thyself. Gnothi seauton.      

  .خودت، خودت را بشناس

  . ن را نوشته اندياد، ھمي زیِ ر درھا سَ یباIام، يم اIياز قد

  

  . داردی طوIنی، سابقه اسانشب ار تدوخ
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  .  "ید به ذھن بروي، نبات خود شناختِ یبراح دادم، يتوض" 

  . !ستيشما ن کند، یف مي توصآنکهد، يف کنيتوصخودتان را ھن،  ذۀليبوساگر 

  . دي را تجربه کنبودند ي شناخِت خود، بایبرا

  ار بودنِت ي نھای بۀشيرم و يبرگرد، صبر، در اثر شدهجدا   با ذھنیت شدگيھم ھواز د يبادوباره ، یاريما بعنواِن ھش

  . ميحس کنن لحظه يدر ا

ذھن به  ،است ندوب، تسامش ،ندوب راد هشير سحن ي ا ویشه دار بودن در زندگيحِس ر یعنيت، ي نھای بۀشير" 

  .  " شودیف نميتوص

  .  شودیاز جا کنده نم. جاودانه ست یزنده ست، زندگ یِ زندگ

  . ستندي مّھم نیمعتبرند، ولزھا يچن جھان، يادر ، بودنن ي ایبرا

قضاوت  و  "ی، خدا را ھم شناختیخودت را شناخت" د، ي کنیت حس مي نھایا بيق ي عمۀشين لحظه، ري شما در ایوقت

  . رآورددشه يشما را از ر تواند ی آن، نمی خوب و بد کردن ھا و آنیِ ھاريتفس و ی ذھنیھا

   : ساده ستیليپس امتحاِن شما خ

از  گذراست، یزينکه ھر چي ای کوچک است، برایزيھر چ" که مآI کوچک، یِ زھاي چۀليبه وسشما را  شود یماگر 

  !.دي ھستکوچکنصورت شما ھمان ي در اشه در آورد،ير

   .ی دان که ھمان اَرزی، می َلرزیبر ھر چه ھم :دي گویموIنا م

  .ن امتحاِن شماستيا.  آوردیشه در ميشما را از ر ؟یزيچه چد، ينيببد يبا

  . ميي بگویزي چی به کسست يIزم ن

د يد، باي دھیکوچک واکنش نشان م یزھايچ شما به  کند و اگریخدا، شما را امتحان م. مي شوی امتحان مھر لحظهما 

  .نکه در حاِل گذرندي ایکوچک ھستند، برا یروني بیِ زھايچ ۀھم" د و مآIيد ھمانقدر کوچک ھستيبدان

 رذگ لِ اح رد یزيچ رھ هکنيا یارب ،تسا کچوک یزيچ رھ. دي در صبر داشته باشدي ست که شما بایاريھشنھا ھمه يا

  . تسا

  . شومبرگردم و خودم  خواھم ی و ممھد یمن ناشن شنکاو ربص تلاح ردمن 

  . ماندنیباق .بودن.  شدنتخود، یعني یناسخود ش

   !.ف کردني ذھن توصۀليبوس نه 

شناخته ام ن را يام مھم است، ي دھم، پول برای، واکنش نشان م جور جاھا ...ني ا ھستم،ینيآدِم خشمگ:  دانمیمن م,, 

  .,, .... رم دوست دایليکه پول را خ

  !. در سطِح ذھنیحتخودشان را بشناسند،  ترسند یمھا  یبعض

 شما را به یزيچد که چه يبشناسد ي شما بایول. !و نتوانند تحمل کنند دننک اديپ ناشدوخ هب عجار یدب یِ اھزيچ دنسرت یم

   ِکشد؟ یجھان م

  !.  ِکَشدیم ن جھانيبه اشما را ؟ هچد ي فھمید، مي کنی نگاه محالت صبر در ،دي شویده ميکشبه جھان ، اKن یوقت
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  .ديستين آن شما،  ِکَشدیم که یزيچآن 

و است کرده شنھاد يپ را ک راهي" اتفاقانکار ي ای و برا"ی شناسی را ھم م، خدایاگر خودت را بشناس"  :اس*م گفتهو 

  :دي گوی م.آن راِه صبر است

   :دي گویم.  شودیشروع م " B"  از اول

  .دي کنیم " B" اول .  استبرانراِه صا ست که ین راھيھم ." یستين یزيچ هچد که ي شناسیشما اول م" 

  ؟ميکن یم " B" چگونه 

   : کهدينک اعدا ديناوت یمن ،ديورب رگاد که ي دانی و متسا تخس نتفرن و دشکِ  یم ار امش یزيچد که يد بفھمياول با

  .    دياريھشا ھمه نھيابه  ."یا هتخانش ار تدوخ" 

 یمن در فضا،  ھستمز جنِس خداامن .  اممن از جنِس بودن  :دييبگود و يبرگرد ديناوت یمنگر يدد، يد، رفتياگر رفت

  . !ديناوت یمن ...  ھستم،یيکتاي

  . ستادن، سخت استياجا نيد که اي دانیو شما م

  !. شودیش جمع م احواس، ُخب  شودیامتحان م سخت است و یزيک چي بداند آدمُخب 

   .یتسين وت یياھزيچ هچ سانشب ،، اولی خودت را بشناسی خواھی می وقت:دي گویمن، يبنابراو 

 ما را به یزيچم چه ينيم که ببيستاده ايالحظه ن ي شود و ما در ای شروع ملحظهن يھمدر ، با صبر ما، یخودشناس سپ

  م؟ي فھمی از کجا م؟ ما مّھم استی برایيزھايچه چ، !د ِکشیجھان م

 مّھم ما یِ  دارد، برای که ما را به واکنش وا میزيھر چ.  داردی وامیواکنش منف ما را به زھا،يچن ياز انجا که ا

   :مييبگوم و ينيبنشم ي توانیمالبته موقع صبحت کردن ُخب . است

   ...، م امقامم، نه با  ھمسرت ام، نه باي بچه ھم ھوم مھم است، نه بايا نه پول بر.ستيم ن مھمن ی برایچيھ

  .ا نه؟ي؟ یي آیباIم ن و نگرانيک انسان خشمگيبعنوان ن اتفاق افتاد، ي ایوقت ، اKن!. "هن" 

م@مت د ي توانید؟، ميري خودتان را بگید جلوي توانیمد، يد ُپز بدھي خواھی و شما ھم م دھدی، ُپز می کسیوقت 

  .  ؟دينکن

  .د؟يني بید، نقص ھا را ميني بیھا را مب يعد، ي کنیگران نگاه ميشما به د یوقتا يآ

 ی مِن ذھن،نم ، پس کنمیمآنھا ت يم و نقص را ھويني بیمھا را  نقص ،گرانيدر دمن اگر  .امتحان استد يد بدانيبا

  !.مدار

  !.ندي بیو کمبوِد من، آنھا را ممن نقِص 

 شود یمعلوم مپس نم، ي بی را در او می کنم و زندگیرادھا عبور مين نقص ھا و ايو از ا کنم ی نگاه میمن اگر به کس

  .خودم را شناخته اممن که 

  .  ندارمی ھم کاری کنم و با کسی خودم کار می رو، گردمیبرمن لحظه يبه ادوباره اگرنه 

 ناشيا بخُ . ديراذگب رانک ار اھ تداع نيا ،ديوش ضوع یروطنيا ديورب امش :مييوگ یم ام(گران در سطح ذھن عوض شوند ياگر د

   ".هن"  شناسم؟ ی رسد؟ من خودم را می، به من چه م)دنراذگب رانک ار اھ تداع نيا
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  .ن ھستم که خودم را بشناسميادنباِل من 

   :دي گوی، مندرک " B" ا ي ،سانشب ار تدوخ تدوخ )هِ ار هب ميدرگرب(ا ي، تيب نياموIنا با 

  .؟متسين یزيچ هچ نم. ؟متسين یزيچ هچ نم :که  شناسمیم یکي یکين لحظه يمن در ا

  .؟متسين یزيچ هچ :ن استيراھش ا

ن ي اگر در ا،متسين نآ نم دارد و ی وا مشنکاو دھد و مرا به ی مین لحظه به من سختي ِکَشد، در ای مرا میزيچھر 

  . ستی آزاد= یياسانش . ستیير شناساي تني ا شود،ی انداخته میزندگ از ،درَ  خِ یرھايستادم، تيحالت ا

  :ديبه من بگو، ی و باوریدر سطح فکر یکساگر  دانم که یمن مو 

  !. دانم چه کاره ھستمیم من ، خوردینمبه درِد من ... ، !ديتسھ داتساُ  ،ديتسھ فراع امش ردقچ هبَ  ،هبَ  هبَ  

   .مديسرن اي مديسر ،مداتسا نم :ديي که به من نگودينگه دارد يباگران خودتان را جدا ي دیاز حرف ھا شما " اص@

  .!د؟ييگو ی، شما چرا م شومیمن خودم امتحان م!.  دانم چکاره ھستمیمن خودم م

 ،ديتسھ داتساُ   :ديي گویبه من مشما  چراحاI  شوم، یمرفوزه " نم دائماي بیکه ممن .  کندیمرا امتحان م یزندگ

   !.امش هب Yءاشام ،ديتسھ فراع

  .   استصبرو ست  ن لحظهيا، ستنجايا،  آنیِ جاتنھا . ميجلو برو گذارند ما یھا مسئله سازند، نمنيا

 و ن لحظهي در اندوبحِس و ،  حضوریِ اري به ھشی جسمیِ اريِل ھشيتبداز  یعني ،یخودشناسن يم که از اي دانیمو ما 

 هک تسا دروايب امش یگدنز هب ار شدرخ و دنک رکف ادخ ،دنک رکف یگدنز ،دزادنيب ريت امش قيرط زا یگدنز هکنيااز 

 لکاروا نامز نآ رد هک یيِ اھزيچ هن ،دنک یم افوکش ار امش ینوريب یگدنز ،دھد یم شمارآ ،دھد یم یداش امش هب

oracle ا اي هدرک یم یيوگشيپKدننک یم ار راک نيمھ مھ ن .!  

   :ديد بدانيقصه اش را شا

 ی از اطراف او بلند میيبخارھا نشسته یم یه اي سه پایرو بوده که در معبد آپولو یوناِن باستان، خانميدر آن زمان، 

  .  گرفتهیتماس م ،)بوده ر از جنگيز غيھمه چ" بايتقر یِ آپولو خدا(با آپولو او و شدند 

 رفته و ی مین خانم به حالتيا داشته و یھوش کنندگيب و یِت مست کنندگيند که آن بخارھا، خاصي گویماKن البته 

 یتماس م )، خدا داشتندیزي ھر چی ھا برایوناني( زھايه چي و بقعشقبه اصط@ح  یخدا گفتند که با یم.  گفتهی میيزھايچ

  .  شدندیمولو آپ آن خانم، وارد معبد یِ  ھایيشگوي پیمردم، از جمله پادشان، براو  گرفته

 ی توجه نمی، ول خواندندی معبد نوشته شده بود، می را که باIیوناني یِ تابلون يا،  شدندی آپولو ممعبد وارد یوقت" حتما

 ی من چه می زندگیت ھاي وضعۀندين خانم بپرسم که آيخواھم از ا ی شوم و مین معبد ميوارد ا هک نم :کردند که

ت ھا ين وضعي ا امی مِن ذھنۀليد، بوسينکه راست ھم بگوي، ولو ا من استی زندگیت ھاي وضعۀنديشود، مربوط به آ

  . ! کنمیجاد ميرا ا

  .!ردي گینم خودت را بشناس :که آن باI نوشتهرا  ی عبارتی، جایزيچ چيجاد درد خواھد کرد و ھي ایمِن ذھن

   "!.رد ي گینم شما ی، براخودت را بشناس یِ ، جایزيچچ يھ " :ديد بدانيشما اKن با
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در " اتفاقامعابد،  در یيجادِر " حتماِت ما،  در مملکنطوريھمند،  رویبه معابد ممردم، . نطور استيامروز ھم ھم

   :یعني. "Iاله اYI  " : نوشته اندیيک جاي، امامزادهباشد، چه جد  مسچهران ھست، ي که در ایمعابد

 .یتسين سنج نآ زا وت ،تسا مسج سنج زا یزيچ هچ ینيبب ،نک اشامت ار تدوخ یمسج دوجو ،هظحل نيا رد امش

  . ی برساD B هب ات ،نک  "B"  را جسم، ینکه خودت را بشناسيا یبرا

  .!دزادنيب ريت وت زا دناوتب ادخ هک ،یبرس هدنز ندوبتا به 

  : از قرآن استیاه يت آخر مربوط به آي، ب"اتفاقا

  ". انداخته ام ر ي، من تیانداختر يت یوقت، ینداختير نيتو ت" 

 ديباشما  یول.  کندی فکر متوق ي از طرخدا، ی کنیفکر م ی، وقتی کنینم فکر ،ی اندازی نمري شما، انسان، تیعني

  !.ديبدھاجازه 

ِق ي از طراي ندازدير نياگر خدا ت، و !ندازدير بيق شما تي تواند از طرید، خدا نميياين لحظه نيه اارانه بيکه ھشيتا زمان

  !.  شودی شما شکوفا نمیِ شما فکر نکند، زندگ

 یکه ماز اوراکل ن ھزار سال گذشته، يآن زمان، چند ھا و شاھان یونانيھمانطور که ، یک جسمي از  چه شمایبرا

  :دندي پرسیمو  خواستند، یمراه حل گفتند با آپولو در تماس است، 

،  گفتی میيزھاي شد و چی او ھم مست مم؟يا نکنيم، ي را بکنی مھم و عمومنکاريم؟ ايوا نريم، يا به جنگ برويآ,,  

  .!د؟ي پرسیراِه حل م

  .  از مردم به َشک افتادندی و تعدادامديدر ن درست او یحرف ھا" البته بعدا

  !.مي اُفتیک م شود و ما به شید و انجام نمي آیھا درست در نم یلي خیھمانطور که حرف ھا

   :ن است کهيصحبت بر سر ا

ادمان ي، " خودت را بشناس" ا يم، آياز آن دارحاجت انتظار  م وي کنیدست دراز م یز ماديک چيبه ما  ی وقتايآ

   . نهاي ھست؟

 ۀنديآ خانم، آن رفتند و از ی کردند و میتوجه نم خواندند و یآن را م شدند و یمعبد م که وارد  یي ھایونانيمثل آن 

  !. دند؟ي پرسیخود را م

، شما را به  "سانشب ار تدوخ" نکه ي ایبرا.  را نداردسانشب ار تدوخچ وجه قدرِت ي شما ھر چه شود، به ھۀنديآ" 

 بودن در یِ شاد و  دھدیو آرامش م کند یم شما را شکوفا یزندگ کند و یق شما فکر ميبرد که خدا از طر ی میيجا

  .  شودیم یزندگ مرتعش به مام ذراِت وجودتان ت، شودیمد يتولشما 

  :ست ی زندگی ھاتيد، در مورد وضعي او ھر چه بگویول

  .,, ...ن آدم ازدواج بکن،ي با ا، خوب است،ی بکنار راکنيا ،دوش یم دايز نات لوپ هلب,, 

   ...م، يري گیفال قھوه م ،ميري گیفال مم، ي کنینکه ما کتاب باز مي اامک

  رد؟  ي گی را م،خودت را بشناس یِ جا ...ز کردن، فال گرفتن، ا کتاب بايآ

   !.)از کجا بداند؟(د ي گویکه درست نم ،ديم بگوـــــــدرست ھاگر !. دي گوی می او راجع به جھاِن ماد"!.رد ي گی نم"
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  !. ن در آن صبر نھفته ستي ھست و ای نظِم پنھانکي، ؟ داندی می ک...آھان 

  !. ستيد، که ذھن از آن آگاه ن وجود داریيک نظم پنھاِن خداي،  اُفتدیدر ظاھر م که یاتفاقات و  مایفکرھان ياپشِت 

  :نھفته ستاول ِت يبن در آن يو ا

  : صابران آمدن که ھنگامِ يھ

ِد بزرِگ رَ خِ  ، آن نظمِ کارن يد که با اي دانی مسخت است و. ديستي ای مآنجاد و ي کنین لحظه را قبول ميشما ا :یعني

 بنام ی بزرگِ دِ رَ د که خِ يمان دارياشما د، يدارتوکل شما  ،ديشما مطمئن ھست.  بردیش مينان پي شما را با اطم،یزندگ

ن ي ای که فقط رویبا عقِل مِن ذھنگر يد آورد و شما یش ميپ شما ی برا رااتفاقات، یيخدا دِ رَ ا خِ ي ی زندگدِ رَ خِ 

 ی، متمرکز نم)تسام ررض هب اھنآ ندش دايز اھ عقوم زا یضعب(اد کند يز نھا رايا خواھد یند و م کی مھم تمرکز میزھايچ

  . دي مانی می آن باقین لحظه و صبر و سختيرِش اتفاق ايپذجه در يد و در نتي دھید و به حرف آن گوش نميشو

  . شما َسر و سامان دھد، به یتــــــا خوِد زندگ

که ، در ذھنم ياد گرفته اي  چرخد، و مایت ام مي با آن ھم ھوی که من در جھان مادیيزھاي چی فقط رویمن ذھنعقل 

  .  بد استیزي خوب و چه چیزيچه چ

ن ي راجع به ا،باي کوتاِه زۀقصن ي و ا ".ر نکنيتو قضاوت و تفس"  :دي گویمموIنا مرتب ن ھفته ست که يچند

   :ديو رود که بگیش ميموضوع است و موIنا تا آنجا پ

  . ماندیممار م، مثل ي ورزیکه به آن عشق م، )ام تِ اقلعتم نيا زا مادک رھ ینعي( یھر تعلقا يآن مال، 

  

 ۵٣١ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو 
 

 گري دیري را از مارگیر ماريدن مارگيدزد
 

  مار بردیري از مارگیدزدک

  شمردیمت مي آن را غنیز ابلھ

  .دهي که مار را دزد ستی خوب، کارِ  کردی، فکر میاز ابلھ. دير، مارش را دزديک مارگياز  کوچولو، دزد

 شما را یرمثل ماد، يد، به آن بچسبيرد، عاشق اش بشوير بگا مورد محبت شما قراين است که اگر مال دنيل اش ايتمث

  . ستي گزد و حواس تان نیم

  

   :دي گویم چه مينيست، ببيشتر نيت بيچند ب

  ر از زخم ماريد آن مارگيوا رھ

  مار کشت آن دزد او را زار زار

  !.  ستیز خوبي کرد چیم و فکر )دنتشاذگ یم در توبره ار رام ميدق(د يمارش را دزد

  .را ُکشت  مار دزدید وليھر از زخم مار رَ يمارگ



   2014Aug    518# Program 13                    ٨٨٨٨١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

19 

 

  .دير آمد و او را دين افتاد، مارگي دزد مار ُمرد و به زمیتوق

  د، پس بشناختشيرش ديمارگ

   از جان مار من پرداختش:گفت

  !.ماِر من او را کشت!. ن دزِد مار من استيا :د و گفتير آمد و آن را ديدزد مرده بود، مارگ

  :مييبگوم ي توانیمدو جور 

  .  مار من کشت اشیعني!. آزادش کرداز جان،  ،مار من :تفگ

  :)ديناوخب یروطنيا( ميم بخواني توانیگر ھم ميک نوع دي

 یتا آنموقع نم را زد، او من بود که مارِ ن يآھان، اکه   را کردیين شناسايشناخت، ا، ديفھم"  واقعایعنياز جان گفت، 

  . دعاشق مار بو و انستد

   ماند؟ ی، مثل مار مشده  دِل شما وديت اي که ھم ھویزيد که با ھر چيد درک کني توانیمشما اKن ا يآ

   جانم ازویخواستیدر دعا م

  ابم، مار بستانم ازويش بکِ 

  .رميبگ و مار را از اودا کنم ي خواستم که دزد را پی کردم و از خدا میمن دعا م

خوابمان ھم  شب  و مياوريم، دوباره بدست بي را که از دست داده ایزيچک يم که ي کنی مان دعا میچقدر ما با مِن ذھن

، شب مي کنیگران را م@مت مي، دمي کنیخودمان را م@مت م. مي گذشته ناراحت ایان ھاياز ضرر و ز برد، ینم

 ار راکنيا ،شيپ لاس هس و ،مينيبب ررض ردقنيا هک ميدرک ار راک نيا شيپ لاس تسيب ام ارچ ,, : بردیخواب مان نم

  .,, ... !؟ميدرک

 که ،ھستمتوجه  ،ن فکرھاي پشت اینظِم بزرگترک يم شوند، ياگر تسلستند که يمتوجه ن یول. ن نوع آدم ھا فراواننديا

  !. شودی نمیزين چيچن. !ھستند از ضرر متنفر و عاشق سود !.دن کنیان نگاه مين فکرھا فقط به ضرر و زيا

  !.دي شناسیرا نم خدا یس شما نظم کلپ

اد کردن و يزاد يباشند و بر اساس ز یمھم و جد شما انتخاب کند و آنھا یز را برايتا چ چند یمن ذھن، دياگر اجازه دھ

  !.  داردیسر شما بر نمدست از قضاوت " د، اص@يقضاوت کن" ادائمشما بھتر کردن آنھا، 

   :ن است کهي ا قضاوتِ ،تمام فکر و ذکر شما، ھر لحظه

  .,,اد کنم؟ي ززھا رايچن ي ا منچگونه,, 

  !.م، قبل از قضاوتيگفت"  اص@!. عدم قضاوت ھم ھست،صبر!. ديد در حال صبر باشي توانیشما نم

   .! شودیصبر قبل از قضاوت شروع م

   !. استتحّمل  گفتم،ست،يآن، صبر ن!. کار تمام شدهگر يدد، يد و قضاوت کني ذھن شووارد

  .رمي خواست که مار را از او بگیجانم م

  شکر حق را، کان دعا مردود شد

  ان پنداشتم، آن سود شديمن ز
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  .خدا را شکر که آن دعا مردود شد

  : ديرر کرده اد، ضي کنیھمه که خودتان را م@مت منيد که اي کنیشما فکر نم

 . گزدی را اKن میکيه مار است و رفته ين شبي، ا ,,دروآ شا تسدب ین@ف و تفر رد ما تسد زا زيچ نيا,, 

  د؟ ي خورید؟، چرا تأسف مي شویم نميچرا تسلشما 

 مرا یخدا را ُشکر که دعا!. ديگز یداشتم، مرا م یماگر مار را  :نکه گفتي ای خورد، برایگر تأسف نميدن آدم يا

  . سودم شدیان است وليآن زکردم که  یممن فکر . ديخدا نشن

  : کندی میريجه گيموIنا نت

  انست و ھ@کيبس دعاھا کان ز

  زدان پاکينشنود  یرم موز کَ 

اِن يرد وبه زي گیم صورت یر من ذھنين قضاوت و تفسي ھمۀلي ما، بوسی از خواسته ھایلي ما، خیدعاھا از یليخ

  شنود و خداوند از یکه نمُشکر خدا را .  شنودیآنھا را نمخدا را  یلآن مار است و ماست، مثل سبب مرگِ ماست و 

   !.  شنودیرا نمدعاھا ن يا  بخشش،یرو

 از آن ،مينکه پاک شوي ایم، براي روی صبر می چه به فضایبرا، )ربص تلاح رد ،ديوگ یم مھ ام هب(زداِن پاک ي" واقعا

   .ميستي که نیزيچ

  ".  مي روی صبر می به فضا،ميستياز آنچه نپاک شدن  یبرا"  ،صبردر حالِت  :دي گویبه ما م

  . !مي ھستم،يستين"  که واقعایيزھاي، آن چاEن ما یول

  !.ميما از جنس درد ھست . ماستیردھاداز جمله، 

   :دي گوی و م دھدی که ذھن مان نشان مميھست ی مھمیزھاي با چیت شدگياز جنِس ھم ھو

   .,,اد شوندي دائم زدينھا باي امواظب باش ،رادنرب تسد اھنيا زا ،دنا یدج و دنا مھم اھنيا,, 

  !. کنندینھا ما را آلوده ميُخب، ا

  !.ميستيزداِن پاک نيما از جنِس 

  کند؟ پاک نھا را يد و اياي بزداِن پاک،يد که يا شما حاضر ھستيآ

  .صبر :گفتموIنا امروز 

 ،دي کنیزه نميالبته ستزه ست، يست ،ديستاده ايارانه ايا در مقابل ِکشش آن، ھشگر ھم که در حالت صبر، شميز ديچ کي

 یشما م. زه ستياورد، ستيرون بي تواند ما را بی از حالت صبر مینکه مِن ذھني رفتن به ذھن، ایِ  از راھھایکي

   :دييگو

  . ,,! ستمي ایم... ن ي، در مقابِل انم,, 

  . د کنیزه نميست یاريھشد، ي شویاريھشاز جنِس د، ي شوبودنکه اگر از جنِس د يد بدانيشما با

  .ردي گی، در َبر میاريھش

  . کند ی، فضا باز میاريھش
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در ِق صبر، ياز طرمسائل تان را ، یاريشما بعنوان ھشا ي یاريھش ستاره ھا را در َبر گرفته، ۀھمانگونه که فضا ھم

زه يز ستيچ چيبا ھ. دي کنیت مي را تقوید و مِن ذھني روید، ميزه کنيچون ست. ديکن یمزه ني با آنھا ست وديري گیمَبر 

   . آورد یم را بوجود یزه، من ذھنيستمقاومت و د، ي کنی نممقاومت. دي کنینم

  !.دي شوینمخبردار شما  َبَرد، ی آورد و به ذھن می، شما را از صبر در مزهيو ست مقاومتد که ي دانیشما اKن م یعني

 ی مِن ذھنیِ نھا ھمه حرف ھايا . ,,...، جوابش را دادمستادم، يش اي بود، جلوین کاِر قدرتمندانه ايا,,  :دي کنیفکر م

  . ست

ن است که ي، ادينامب یقاب ربصد و در حالت ي به ذھن نرودي توانید، مي باشهاگآد، ي باشرايشھگر که اگر شما ي دیکي

   .ديسوال نکن

  : خوانمیتان ميت براين رابطه دو بيدر ا

  
  ٧٠٩٢ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو

 
 شکال و جوابگر شوم مشغول اِ 

   آب توانم دادیتشنگان را ک

  . دي در ذھن ھستیعنيد، يشما ِاشکال بپرساگر 

  ؟ چهیعنيسوال و ِاشکال 

 و ،اوزنده شدن به طرِز ر و  خواھم حضویم.  دانمی مموھفمک ي ھستم و حضور را ی من از جنِس مِن ذھنیعني

  .کردمل يه و تحليتجزنھا را يامن  ،بدانمبصورت فکر، " امفھوممربوط به آن را،  )یاھ تلاح( یِ زھايچ

  !. انع اندمد، ي کنی راجع به خدا، راجع به حضور م، که شمادر ذھن یليه و تحليھر تجز

  !.ديي آیاز ذھن در نم. دي در ذھن ھستیعنيد، ي کنی که میھر سوال

   !. آب دھم؟یبه تشنه ھا کآنموقع من من جواب دھم، د و ي داشته باش اگر قرار باشد که شما ِاشکال:دي گویموIنا م

  . ستيات در سوال و جواب نيآِب ح

سوال مانع !. ديخودتان را بشناس" د واقعاي توانیست، شما نمي نسوال و جواب،در  ندوب.  استبودنا، در اِت شميح

  ).!؟دنک نايب ار عوضوم نيا انIوم یتروص هچ هب رگيد( . کندیک ميسوال ذھن را تحر. ست

   و حرجی بکلیگر تو اشکال

  ْلَفَرجصبر کن، الّصبُر ِمفتاُح ا

 دِ يلک، )مدرک فيرعت ار ربص(نکه صبري ایبرا. صبر کن، یِر مسائل ھستي و درگیه ار کردي، گی ھستتو ُپر از ِاشکالاگر 

  .تسا ديلک ربص. ِد قفِل شماستيش است، کليگشا

   :ميم، گفتيي آیبه حالت صبر م یپس، وقت
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سوال  اھھار ني از ایکي : راه داردھزارخودش، به  کشاندن ما ی برا،م که ذھني دانیم. مي کنی شروع من لحظهيدر ا

ام آن ــــــــتمِت يرفتِن مسئولي و نپذانجام ندادن ،یکي . مقاومت است،یکي.  ستزهيست، گري دیکي است و و جواب

   ... است و رنجشمثل در آمدن، بھتر مثل ه، سيمقامثل مثل م@مت، ،  ھایشدگ یشرط

  . ديستيصبر نحالت  کند، پس در یکار م، رِ يزآن در ذھن  ید وليدر حالت صبر ھستاگر شما 

  .ديستي کند، پس در حالت صبر نیر ميذھن، قضاوت و تفس

   در شما وجود دارد، ھمراه با آرامشفِ يرظ یِ ک فضاي، ريدر زد، يحالت صبر ھستدر  اگر :ک امتحان استين ھم يا

. ن لحظهيرِش اتفاِق اي، پذديھسترش ي، در حالِت پذدي ھست پس شما در حالِت صبر، ِکَشدی شما را نمدار من ی فکرھا و

  .مي کنی صحبت من لحظهياراجع به ما 

   : کهديي بگوادمان باشد، چون شما ممکن استيد يما با

  .ميريد بپذينبا  ".نه" ، !م؟يري را بپذمان ناگوار و ناجوِر خودیت ھايد وضعيما با

و کند ق يت شما تزريش را به وضعدَ رَ ندازد و خِ ي فکرش را برِ يق شما تي از طرن است که خداياسِر صحبت ن ياتمام 

   .ِت شما را حل کنديوضع

!.  کندیِخَرد کار م. دي ندارد، واکنشيکن د چکاري دانیم، ديني بیمِد حضور يرا با دت يد، وضعيديعقب کش یشما وقت

 جوشد و باI یراه حل از اعماق وجود شما مد، ي شده ایکين لحظه يبا مسئله تان در اد، يدر آغوش گرفته امسئله تان 

  . دي آیم

  . دي جز دعوا نداریچ راه حليد، ھيزه ھستي و با مسئله در حال ستدي ھستیک موقع ھست که شما در من ذھني

 در بر یِ نکه شما فضاي اید، براي شده ایکيبا مسئله ن لحظه يدر امسئله را در آغوش گرفته و ک موقع ھست که ي

 ی م،رندهي در َبر گی آن فضاد، راه حل از اعماق وجود شما، ازيستيت نيد، با مسئله تان ھم ھوي مسئله تان ھستۀرنديگ

  ". گذارد ی به زبان شما میزندگ "  در واقع،،جوشد

  م؟يديفھم" ت را کام@ين بيا ب،خُ 

*  

  ن وقت عھدھا شکنندين چنيا

   استخوان آمدیکارد چون سو

  .  گرفتزمان خواھد، دوراِن صبرا يم، يم صبر کني خواھی ما میُخب، وقت

 Iد، يھست یيد، در جداي ھستین جھاني ایزھايت با چيھم ھوشما د که ي دانید، مي کنین برنامه گوش ميشما به اکه حا

  .قانون مزرعه ست. زمان خواھد گرفتد که اول، ي دانیم، ديد شروع کني خواھیمو د، يدر درد ھست

  .  ھستصبر، قانون مزرعه ھم

    ".نه" م؟، ي کنی ِکز میدر گوشه ام؟ ي خوابی میا ما گوشه ايدر حالِت صبر، آ

  . مي گذاریمم، يدر توان دارھر چه ن راه، يدر ا، مي اندازی خودمان را به راه میِ قواتماِم 
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تمام ، ستم شنواي، گوش ھا استم بازي چشم ھا، ھستمدر حالِت صبر .واکنش نشان دھم،، آگاه ھستم که ممکن است 

  . مثل ھمان قانون مزرعه گذارم، ید و ھر چه در توان دارم من کنیز کار ميم تيحس ھا

خاکش ھم خوب است، ، آفتاب ھم ھست، دي دھیمکود ، دي دھیمد، آب ي کاریب را ميشما س " :دي گویقانون مزرعه م

  !.ستيدست شما ن ...ساِل سوم چقدر؟ دھد؟ یوه ميھد؟ سال دوم چقدر مد یوه ميد سال اول چقدر مينيد، ببي کنیصبر م

د، ي دھی کود مهند، ي دھی آب مهن، دي خوابینکه مينه ا، دي کنیم به درخت را یدگيرسحداکثر  یول. دي کنیصبر م

  !. شود یمخشک درخت  زند و یھم مشته د و ي کنی نمیدگي درخت را رسیازھاين

   :دي دانیم یدرخت است ول حواس تان به ۀ ھم ".هن" 

  ." ستيدست شما ن" 

  .  استنطوري ھمنجا ھميا

  !.  ستیروني دسِت آن ِخَرد ب ".ستيدست شما ن"  یولبه صبر است، ات  حواس ۀھم

   :اريھش" کام@. و و فعالي ست اکتیحالت. ست، حالت عمل ھم ھستيو و خواب نيحالت صبر، حالت پس

  .، خردمندانه ست؟ ،،یچه رفتارن لحظه، ي،، در ا

  :ديي گوید، و به خود ميرش و عمل ھستيرش و اقدام، پذي زند و شما در حال پذیضرر م به شما یرونياگر آن ِخَرد ب

   :ستيو است، حالت خواب ني، حالت اکتستيو ني ھا، حالت پسیسيبقول انگل. حالت صبر، حالت عمل ھم ھست" 

    "!.هن. "   ...و ،ميتسشن اجنيا و ميتفريذپ و ميتسشن ام Iاـــــــح

  !.  ". خردمندانه ست؟یزيه چز و در حال عمل که چيت. اريھش" کام@

  .  شود ،،ی دھم، بمحض آنکه عکس العمل نشان دھم، حالِت صبرم، خراب می،، عکس العمل نشان نم

   :دي گوی کار را می، سختاما

  !. "ما را بشکند ھد عاه دارد که ھزار ر، یمِن ذھن" 

Iن،  :"اوKرش زدهي زیمن ذھنم، يم از جنس خدا ھستي را که گفتیآن عھد ازلا.!  

  رش زده؟يچگونه ز

  :نطور استي اید، مِن ذھنينيبب

ه يشبن لحظه، يدر ا صبر . کندی را درست ممن . رودیملومتر ي ست که با سرعت ھفتاد کیليه اتومبي شبیمن ذھن

  . ستادين ايد، ماشي آیکدفعه بنظر ميد، ي زنیشما ترمز م. ش ترمز استين

  . رودی، محرکت دارد مقدار،موتنمومن يکدانان، ماشيزي بقول فیول

 در حالت ی کسیعني .ار سخت استي بسیزين چينچ. ش را برندارديگر پايبگذارد و دترمز  یش را روي پایمگر کس

  .  سخت استیلي خیزين چيد، چنياين لحظه در نياز ا" ستاد، و اص@ين لحظه بايصبر، در ا

 یک کسيد، ي آیش ميپ شده ی شرطیم، رفتارھايھ دیواکنش نشان م کند، یمرمان ي ِکَشد، غافلگینکه جھان مي ایبرا

  ...م، ي دھیم چه شد، واکنش نشان مينکه بفھميد، قبل از اي گوی میزيچ

   کند؟ ینھا، ما را سرد مياا يآ
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  .  دل ات را ُسست نکن. کنیدل قو، تو  "هن"  :دي گویم) نيياپ(

  ش سست مکني دل، تو خویھله، ا

   کن که وقت آن آمدیدل قو

   :که دي دانیم، ) ستیاريک ھشين ھم يا( یول

.  استل موتورش روشن ين اتومبيا. ستدي اینمش ُترُمز يک ني، با  رودیملومتر ي که اKن با سرعِت ھفتاد کیلياتومب

  ی م و باز دوبارهی گذاری پدال گاز می شود و پا را رویپرت م تا بعد، حواس ۀ، لحظیارانه ُترُمز کردياKن ھش

  ـستد يل باي،  اگر اتومبیرا نگه دار یمِن ذھن لي اتومبی خواھیمشده بود، لومتر يشصت و پنج کاش  سرعت .رود

  !..هي اولیاري شوم، از جنس ھشی شود و من از جنس خدا می نابود میمن ذھن

 ی بعد واکنش نشان مۀ شصت و پنج شد، لحظ، سرعتاKن با ترمزنکه ي ای سخت است، برایليل، خياتومبنگه داشتن 

   :نطور استي ایمن ذھن. اند رسیبه ھفتاد و پنج مرا عه سرعت ندفي دھم، ایدھم و پدال گاز را فشار م

   .دنکش یم ار ام دھع

   :مي گویم ممن اKن به خود

 ست یزين چيصلح و آرامش بھترم، ينداردعوا ما " گر اص@ي د،دمي کنم، اKن فھمیدعوا نمگر يدگر با ھمسرم ي،، د

  .،،... م، يم، به خودمان فھمانديديگر فھميم، دي خواھیکه ما م

 کي، دروخ یمرب نمبه ند، ي گوی میزيچم، ندارت بودم و خبر از آن ي که با آن ھویز مھميبه آن چمساعِت بعد، ين

  .! شکنمیعھدم را م و  دھمی نشان م،هدش یطرش هِ اگآان شِ نکاو

  . شکندیعھدھا را م ست که ی، حالت صبر، حالتدي دانیپس شما م

باI ھم به سرعت  را یل مِن ذھنياتومبم، و يو اKن رفت !ميشکستم، يم ازجنس خدا ھستيه مان را که گفتيما آن عھد اول

  . مي خودمان کار کنیم روي خواھی محاI، ميرساند

  . را کم کند و به صفر برساندشل خوديد سرعِت اتومبي بایھر کس

د، ي آین تر ميين سرعت پايھر چه ا. دياين بييپا یليخ  اشسرعتکه  دوست ندارد یل من ذھنياتومب نينکه اي ایبرا

  .ھا گوش نده زھايچن يگر به ايد :د کهي گویم، به شما یيک جاي.  اُفتدیشتر به ُجنب و جوش ميب

  !.ديھفتاد، به پانزده برسانسرعِت ا از  تان ریل مِن ذھنياتومبد که يشما فرض کن

  !.گري د کم شده، در حال مردن استیلي، خپانزده

  .!ستدي اینم ". نه"  !.د؟ي خودتان کار کنید و رويبه ک@س عرفان برو کند که شما یند و نگاه مي نشینطور ميھم

  :دي گویم" فورا. دارد را شخود یطنت ھايشآن ھم 

  ...، !ست؟ين حرف ھا چي، ا!ست؟ين ک@س ھا چي، ای شوی، نابود می شدچارهيب,, 

   : که به شما ثابت کند اندازد،یراه م یيدعوا آورد، یش ميپ، یمسئله اک ي اي

 یي، چه حرف ھایت راه انداخیين چه دعواي، ببی کنی خودت کار می سال است که رو، ده، نگاه کنیستي نیچيھ,, 

  ! ".  دنک یم ديما ان. " ,, !؟یضور زنده شده ابه ح"  تو واقعا ،!ن از دھانت چه درآمديبب!.یزد
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 ست یيزھايآن چ.  ستی مِن ذھنیِ  مرکزۀھست"  رسد که واقعایم یيبه آنجاھا یعني رسد، ی کارد به استخوان میوقت

  . ميستي ما مھم است و ما از آنھا آگاه نیکه برا

   :دييشما نگو. م که مھم اندي فھمیاز کجام که گفتم

   ". نه" .  ,,!ھم ندارم شده ی شرطی واکنش ھا"، اص@ستيم مھم ني برای مادیِ زھايچ  دانمیمن که م,, 

 نارگن، دنک ینابصع ار امش دناوت یم یياھزيچ هچ ني، ببن قرار بدهير ذّره بي را زک ساعت خودتيم ساعت، ين" 

در  یدوست دارن که ي، ببی شده اهلصوح یب که ني، ببی کنی میياھنت سحن که يبب، دريگ یم تا لد که ني، ببدنک

  . "!ني را ببتي ھاشنکاو !.ی شرکت کنمدرم تبيغ

 ،Iرسدیده و به استخوان ميک قسمِت گوشت را برينکه يگر مثل ايسخت شود، د یليخکه کار حا .!  

   .مي، تحمل نداری بعنواِن مِن ذھن،ما

 ،Iدي گویآن ھم م بدتر از یزيچحا:   

  عھد و سوگند سخت سست شود

  ه جان آمدمرد را کار چون ب

  : زندیوIنا، حرفش را مپس م

  . ميريمب دياب ام ،ینھذ نم هب تبسن

م ارانه با ھيھش که اKن ی عھد و سوگنِد ما، حت ھست، کهکي باریيجاھام، ي روی مجلوم و ي کنیصبر مھمانطور که 

   :ميي گویما م.  شودیار ُسست ميبس.  شودیسخت ُسست مم، يم و قرار گذاشتيصحبت کرد

  . ,, کنول" @صا ... ،!ی، چه حضور!یقرارچه بابا ,, 

 تاجن ار ام هک یزيچ نآ ،ربص نيا لِ وا زا .تس یرايشھ نآ مِ لق کي ،متفگ بخُ (  رسدی، کارش به ُمردِن جان م)َمرد( انسان یوقت

  . ميستيم، در خواب تجربه نيستيگر در خواب ذھن ني د.د کنیارانه صبر ميھش ،)تس یرايشھ ،دھد یم

  !.مي، در حاِل مردنیم که نسبت به جان مِن ذھنين ما متوجه ايبنابرا،  کندیمدار يبما را ک لحظه ي، رشيپذم و يتسل

  !.دي کاِرمان به از دست دادِن جان خواھد رس وم شکستينکه عھد و سوگندمان را نخواھي به امياريھشپس ما 

   :ديستد و بگوي خواھد که بایمقھرمان " قعاواآنجا، لومتر برسد، ي ک، به ده، پنجیل مِن ذھنياتومب سرعِت یوقت

  . ،،!متسھ دوب مھم ميارب هک یزيچ هب تبسن ،گرم لاح رد،، 

 .دي اندازیتان را مي دردھا.ديري گیت نميگر از آنھا ھوياKن دبلکه، ، دينھا را نداشته باشيست که شما اين ني آن ایمعن

  .دنتسين امش ،امش یاھ هبرجتد که ي کنیا م ریين شناسايا

  م؟ ي ھستیي را در حال شناسایزيچه چ

  :مياز اول گفت

  . ميتسين یزيچ هچ امم که ين ھستي ایيحاِل شناسادر 

و با خودش ده يکشقدر ما را  آنین من ذھنينکه اي ایم، برايم، بشناسيستي نام که یيزھاين چي از ایبعضم ي خواھینم

  .:ميي گوی م کرده که مایکي
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  .،،! ؟مينباش ،نيا ما شود که ی،، مگر م

   :دي گوی رسد، میکه م مشخص ۀ مقولیکي آنبه ، ! "ی ھستیاري، تو از جنِس ھشی ھستتيم که تو خدائيي گویما م" 

   . شودی متسسُ ن، آن عھد و سوگند ي بنابرا. ,, نه،نه ,,

 دارد یمن ذھنِل ياتومب به سرعِت ی بستگی، ُسست شده، ولیِل مِن ذھنيبا سرعِت اتومبه، يالبته، آن عھد و سوگنِد اول

م؟، چه اندازه تجربه يدرخواب تجربه ھا ھستم، يھست ی و چه اندازه در خواب من ذھنمي اتيھم ھواندازه ما که تا چه 

  . م؟ي خودمان گرفته ایھا را بجا

  !.  مي شکسته اراعھد آن ما ، ميتسھ وت سنج زا :ميبتدا به خدا گفته بودآن عھد ازل را که در ھمان ا

    !.؟ميستين هچنکه ما يا ختنِ شنابا . ميدرست کنم ي خواھیماKن، 

  ست مکنش سُ ي دل، تو خویھله، ا

  آن آمد کن که وقت یدل قو

   :ديي گویحاI، شما به خودتان م

  . دِل من، خودت را ُسست نکن ،،ی دل، ای،، ا

   :، دِل شما را ُسست کندیمِن ذھنممکن است 

 بھتر است   توانم برسم،ی نمدم،ي نرسیي کنم، بجایمنکار را ي ا، پانزده سال است که سالمن اKن ده، درادن هدياف ,,

  . ,, ...نکه نشد،يا. شتر، بھتري، دنبال ھر چه باد کنميزبروم پولم را 

  . "  کردِن دل استیوقت قو کن که یاKن دلت را قو. نکار را نکنيا" 

  . ديه ا دارد که آن ابزارھا را از آن گرفتیيروش ھا و ابزارھا، ی ذھنمنِ  :گفتم

  نفس اژدھاست او نمرده است

   افسرده است ی آلتیاز غم ب

   .ديريگب ار شياھرازبا .ديريگب وا زا ار شياھ تلآ

 ،تسا تمواقم ،تسا تواضق ،تسا تياکش ،تسا شجنر ،تسا ندرکن تيلوئسم سح ،تسا تم@م ،شياھرازبا

   ...تسا نديسرت ،دنور یم نيب زا هک تس یياھزيچ رطاخب نديسرت ،تسارذگ یِ اھزيچ اب ندش تيوھ مھ ،تس هزيتس

   :دناشک یم شدوخ تمس هب ار امش ،دنک یم تسسُ  ار امش لد ،دناسرت یم ار امش .تس ینھذ نم مھم رازبا زا سرت

  . ,,وش مدرم لثم مھ وت ،وش یکي هيقب اب ايب,, 

جمع، ھر ، دي برسانیيکتاي ی را به فضاخودد ي خواھید و ميجدا کرده ا ار ناتدوخ امش ،دراد ینھذ نم ،عمج" *صا

   :دي گویلحظه به شما م

  .  ,,نکب مھ وت ،مينک یم ام هک یياھراک نامھ ،ام شيپ ايب,, 

  . دي نگه داری دل تان را قوديابد که يبدان شما یول. کند یمُسست  ار امش لد

 Iنا محاIدارندیمنگه  یقو چگونه  رادلن ياد که ي گویمو  :  
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دار ي را بیزندگ.  کندیدار مي شما بدر دلِ  را خداواش، يواش ي صبر، نکهي ایبرا، دراد یم هگن یوق ار امش لد ،صبر

  .  شودی میاريل به ھشي وجود شما تبد،مقدارک يد، ي شویم ميھر دفعه که شما تسل.  کندیم

   :د کهي گویمبه شما و د ي آیم ی زندگی از سوید، خردي شویم ميھر دفعه که تسل

    ". ِکشد نروی که تو را میزيچ نيا لِ ابند هب" 

   . شودیده نمي آن کشی، به سوهدنيآ رد رگيد اندازد و یرون ميَشد و ب کِ یرون ميب  اتمحبت آن را از دل

  .ردي گی صورت میکي یکين کندن ھا يا

زان يمد که يني بیکدفعه ميد، يندازيشما ب  رامھمِز يتا چد چن، !تاستھزار ،  مھمیِ زھاي چنياد که يفکر نکنشما 

  .اد شد، که دِل تان خداگونه شدهي در دِل شما آنقدر زیاريھش

  ندچون زر سرخ اندر آتش خَ 

  ند زر کان آمديتا بگو

  کدام آتش؟. خالص، در آتش بخند مانند زِر سرخِ 

   :نکهيا آتشِ . یآتِش مِن ذھن

آن که در حالت صبر به  ی و دردھای مِن ذھنکي آتِش تحر.مي کنمقاومتم ي خواھینم. مينشان دھ واکنشم ي خواھینم

  . شودیما وارد م

  :ک ھستين تحري چند،!؟نمينجا بنشي توانم ایمن ما يآ

  .  ،،...انت کرده، يھمسرم خا يشوھرم و  دھد، دوستم پشت سرم دروغ گفته، ی،، بچه ام به حرفم گوش نم

  .ا آتش است، درد استنھيا!.  کنندیمنھا مرا از حالت صبر خارج يا

  د؟ ي ھم باشید و راضيرين لحظه را بپذياتفاق ان لحظه، يدر اد ي توانی، م؟ديبخندن آتش يدر اد ي توانیا شما ميآ

  !.دي خندیت ميان آتش با رضيد، در ايري پذیمنه تنھا 

آن  هک ديايب شيپ ،یياسانش نيا و یرايشھ نيا رگا(  رودی میوجوِد شماست که وقتشما،  یِ ھست ن رفتِن آن قسمتِ يآتش، از ب

  .ک عمل اندي  تان دويا.  ھمانی، انداختن ھمان و زنده شدن به زندگ)ديزادنيب ار

  

ل است که شما را يم خلين ھمان آتِش ابراھيا ". دي شوید، ب@فاصله، زنده مي اندازیم )ار دوخ دِ وجو زا یتمسق(شما " 

  .! شودید، گلستان مينترسش آتش که از ی اندازند، به شرطیدرون آن  م

  . ن اصل شماستي شماست، ھمیيشناسان يھمه ست، ي اولیاريزِر خالص ھمان ھش. ند که زِر خالص آمديتا مردم بگو

  .!ميوش ليدبت ام رگا،  شودیص داده مي خالص، تشخیِ اريط@، ھش" مآI.  دھندیص ميمردم ط@ را تشخ

ن يا یِ زھايچکه ما چھل سال، پنجاه سال، شصت سال، با است ل ين دليبه ااد ھم ي زیسخت. وجود دارد یسختپس 

نقدر يامان بود، ، دوازده سال سالمان بوداگر ده. ميردبرگم ي خواھیماKن . ميت شده اي آن، ھم ھوی و با دردھایجھان

  . ! نبودسخت

  غ اجليش تيگرم خوش رو به پ
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  بانگ برزن که پھلوان آمد

  . چاIک و خنده رو یعنيگرم و خوش، 

 مھم است، دي دانستی نمیاست ول شما مّھم ی که برایي، آن قسمت ھا ِکَشدیم که شما را یي آن قسمت ھایيبا شناسا

  . !دي دانستی نمی ست ولیجد

  .,, ستيمھم ن پول ,, :ستنديمھم ن من یبرانھا يد ايد، گفته اي صحبت کرده ایي جایوقت

  : " َبَردی نمت، شب خوابیري آن را پس بگی توانی و نمیداده ا ول به برادرت ده ھزار دIر پ" یلو

  . ,, ... ،!مھد یمن رگيد,, 

   :سازد ی تان، ھزار قصه میمن ذھن

د يچرا او با ت کردم، من که ساده بودم، من که قدر شناس بودم، من که اھل خانواده ھستم،ي را رعایمن که برادر,, 

   .,, ... کند و ینامردنقدر يا

  !.را به واکنش واداردتو نکه ي ای سازد براین قصه ھا را مي اۀھم

ن لحظه، ي، اصل من که ا! مھم است، بودن مھم استی، شاد!ست، آرامش مھم استيپول مھم ن یکه گفته بودتو  یول

  !.؟ شدچهھا رف حن يا، پس ! دارد، مھم استیشه در زندگير

  .ن امتحاِن شما بوديا، ھنوز ھست و یپس مِن ذھن

 ،Iِبکُشدِر اََجل، آنھا را ي که تدي گذاریمد و ي کنی میي شناسایکي یکي  شماآن قسمت ھا راحا .  

  .ردي گیم شما صورت یيِق شناساياز طر ِغ اجليت.  استِر اََجليغ و تيتن ي، ھم و انداختنیيشناساپس 

  . دي کنی مراتفر ی زندگد، شما با قانونِ ي کنیدر ضمن شما معامله نم. ن صبر استيجزِو ا، یيشناسا و یاريھش

   : َپَردیم، وسِط یمِن ذھن

  . ,,خوب، حضور است زِ يچ شود، و آن یبم مي نصیخوب زِ يچاگر صبر کنم،   ،منک ربص نم راذگب ,,

  :ديي گویشما م. ن ذھن استيا.  کندی، تجسم میمِن ذھن

  . کنم ،،ی رفتار میِن زندگي قوان طبقِ ،، من، طبِق اصول و

ھر . " تسا نوناق  شود،ی قائم مش خودی گردد و رویت شدن، برميھم ھو رود و پس از ی به ذھن میارينکه، ھشيا

د، ي ھستیياKن ھم در حال شناسا. " ديستي نیزيچه چد که ي کنیين است که شناسايراه آن ھم ا. ديد برگرديچه زودتر با

  . دي اندازیمو 

  ".  ست ی، پھلوانی کنینکار را ميِغ اجل است و اگر ھم اي تو تیِ يشناسا" 

  !. بلند بگو که پھلوان آمد

نکار يد که ھمه ايفکر نکنشما  .ديد، قدر خودتان را بداني کنیر را م کاني اگر ا، از خوِد شماستین قدرشناسيا" واقعا

  . !بکنند توانند ی، نم کنندینمنکار را يھمه ا!.  کنندیرا م

چ فکر يھ  شده،ی عادِض يمر، ت شده انديھم ھو و دردھا یبا جھان مادستند و يطالب نن مي ابدنبالِ " اص@ که یعده ا

  .فرعون درد ندارد. فرعون ھستندنھا ي ا:دي گوی دارند، موIنا، می دارند، مسئله ای درد، کنندینم
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ف است،عجله يات دارد و ظرين راه جزئيد که اي دانی و مدي رویراه را من يست و ايان چيد جري دانی شما اKن میول

  . ميندارھم  یا

   . ,,ميورب و ميپاقب ،ميريگب داي دييوگب ام هب یزيچ کي دوز ,, :ندي گوی میعده ا

  . شودی نمیزين چيچن

  .  خواھدینکار صبر ميا. ديخودتان را بشناس، ديستي نیزيچه چد که ي کنیيد شناسايشما با

  !. ,, ...م، يعجله دارما م، يد، بروييبه ما بگو زيچچند ، هن,, 

 نوناق مھاوخ یم نم ینعي هلجع ،تس ینھذ نِ م رِ اک هلجع(م، ي ھستیار به زندگيکه ھشي، در حالنه با عجله چاIک، ، ماپس

    به ـواش،ي شواي با صبر، ،)...  مينک یگدنز ،ميسرب روضح یرايشھ هب ام وگب زيچ ات دنچ ینعي هلجع ،مراذگب اپ رِ يز ار ناربج

  . کندیشما را شکوفا م یِ زندگ، ید و ِخَرِد زندگي شویمحضور زنده 

 به خودش یزي خواھد در آخر چی دارد، با ذھن می که من ذھنیآن عجله ا یول.  کندیک روز ھم فرق ميک ماه و ي

  .  َبَردینکار زمان ميا. مي شویدار مي ببودن تجربه ھا، به ما از خوابِ زه، ي رزهيرزه، يزه ريرست، ياضافه کند، ن

  .م ،، ھست،، من پھلوان :ديي بگود، بلندي کنینکار را ميشما اگر او 

   خواهیصرت از ونُ با خدا باش و 

  دھا ز آسمان آمددَ که مَ 

 ی را براصبرموIنا  که  ستی ھر انسانتِ يمربوط به وضعِت اول ي سه ب،ن غزليد، در اير که م@حظه فرمودھمانطو

   : کهشنھاد کرد و به ما گفتيات، پي ذھن و گم شدن در تجربیِ ت شدگيبرگشِت انسان از ھم ھو

تو  ممکن است  و رسدیکارد به استخوان م نقدر سخت است کهيا و ی شوی مامتحانتو مرتب  است و سختنکار يا

  : که بعد از آن گفتی ول.ی تحمل کنینتوان

  . ، ُسست مکن کنیقو ات را دل" 

  :بعدش ھم گفت. بخندمثل زِر خالص درون آتش برو و د، يشما ھم به خودتان گفت

 یاريدن ھشيکش و مانز و درشِت خودير یِ  من ھایِ يِت صبر، شناساي در وضعیعني، ینسبت به مِن ذھن  ندرم رِ اک رد

   ".بکننکار را ي ایي باش و با خنده روچاُبکاز دروِن آنھا، 

  .ديا رسه خدشود ب ی، نمبودنتلخ واکنش و اَخم و با  شود که یمعلوم مپس 

  

 ،Iدي گویم یگريموضوع مھم دحا:  

با خدا بودن، ھمراه خدا بودن، . با خدا باشتو !. یبخواھرون ي از بی توانین کمک را نمي، ای خواھیکمک متو  اگر ـ

  .  کندیانسان، حضور خودش را حس مکه ن حالت صبر است يھم

  . کندیِق ما حس مي، حضور خودش را از طریا زندگي

  .  ميھست که ما با خدا موقع ستن يرش و صبِر ماست و فقط در اي پذن حالتِ يا

  . خدا به ماستی دسترسۀا تنھا نقطي تنھا راه، رش،ين حالت، حالت پذيا. حالت را ترک نکنن يا :دي گویمموIنا به ما 
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  . ار محکم استين تعھد از آنطرف بسيا :بارھا موIنا به ما گفته

   .) استهاک نسبت به تو مثل ام است و تعھد هوک نسبت به ما، مثل وت گذشته ھم گفت که تعھد ۀھفت(

 کرت ،ربص تِ لاح رد ار هظحل نيا اماست به شرط آنکه ي ما مھی خدا ھر لحظه برایاري. یاري یعني ُنصرتپس، 

  . کندین موضوع کمک ميِح ايِت بعد باز ھم به توضي ب.مينکن

  :د کهي گویمصرع دوم به ما م

فقط از آنجا . دي آی مبودن یِ د، از سوي آیخدا م یِ ، از سودي آی میزندگ یسواز ، دي آی م آسمانیفقط از سوکمک ھا 

  .ديکن یمرون نگاه نيبه بپس شما . دي آیکمک م

  ـ ُفرم م و ازيما رفتدند، ي طلبی نجات م،اوراکل شدند و از ی می آپولو در دلف که وارد معبدِ یکسانه آن يتا حاI ما، شب

 را هظحل نيا و ربص به ما کمک کند و ما هداتسيا ادخنکه يغافل از ا.  به ما ندادند.ميدي حاجت طلب،ی جھانني ایِ  ھا

  . مي، در خواب دردھا گم شدیر من ذھنيم و در کويترک کرده ا

Iیاري و ھشیيبا شناسااز ھمان اول به ما گفته،  . ھمراه باشدیاريد با ھشين کار ھم بايا. د مواظب باشي گوی محا.!  

  . ا نه؟ ،،يمن اKن در حالِت صبر ھستم؟، ، یاري و ھشیيبا شناساا ي،، آ

 یا نه؟، اگر آشتي ھستم؟، ین لحظه آشتيد که من با اتفاق اي کنیادآوريبه خودتان ادتان باشد و يد يھر لحظه باشما 

  !.د اول دستم را دراز کنم و نه خداي بام کهستم، منين

   : کهدييشما نگو

درست  ام ی ازدواج کنم، خانه بخرم، بچه دار شوم، رفاه ماد من درست کند، مرای زندگیت ھايخدا اول وضع,, 

  .,, ...م، ي توانی نمکه ما امدهي تا نی، ولنطور باشدي اگر ام،ي قبول دارم،ي آوریمان مي ا ُخب...شود،

   ". شودینم یزين چيچن" 

  :و آن. ديدراز کنرا د آن يباد، دوباره يدياگر دست تان را کشد، يد و آن را نکشيدراز کندست تان را اول د يباشما  

  . ن لحظه ستيبا ا یآشت

 یرنده دارد که مي در َبر گیک فضاين لحظه ست و يافه دارد که ُفرِم ايک قيک ک@ه دارد، ين لحظه يشه، ايھم :ميگفت

  .ديار شويد به آن ھشي خواھید و حاI ميھست، شما ھم در آن استز در آن يھمه چ. ديد خدا بناميتوان

، با ی اگر بجنگ،ی کرده ای، با خدا آشتی کنین لحظه، اگر آشتيبِت اين لحظه، با ھي اۀافيبا قن لحظه، يابا ک@ه " پس، 

   ". ی جنگیخدا م

  !د؟يني را ببی زندگیِ د روي توانید، چگونه ميد و درب را ببنديزه کنين لحظه ستيا ندارد، شما اگر یخدا به شما دسترس

ن خانه بتابد يد آفتاب بر ايي گوید و ميک کرده ايده و خانه را تاريد، شما پرده ھا را محکم کش تابید آفتاب ميفرض کن

  !. به درون بتابدو روشن اش کند، چگونه آفتاب از پشت پرده ھا

  .دي آیرون نمي مددھا از ب.ت ست، خداسیزندگرمز آسمان . دي آیمپس مددھا از آسمان 

  ن فضل فشاني آست خدایا

  چونک بنده بر آستان آمد
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   .ا، برکت ات را به ما ببخشيتو ب. دني بخشیعنين فشاندن يآست

ِن ما يو تحست يدستش را بعنوان رضا یعني،  را تکان دھدنيخدا آست.  گذاشتندیمھم ن يدر آستھا را م، پول يدر قد

  چرا؟. زدي ری ما میزندگبه کت را  بر ودھد یمتکان 

  ؟تساجک ادخ نِ اتسآ. ميدمآ آستاناKن است که ما به 

  . صبر نيھم. ن لحظهيھم

  .ديستيد، در آستاِن خدا نيياين لحظه نيم، به اين لحظه و تسليا رشِ يِق پذياگر شما از طر

  :مي پرسی از خود من لحظهيانکه ي ایعنيارانه ھم يھش. !ديستيارانه بايد ھشيدر آستاِن خدا باشما 

  .   ا نه؟ ،،ي ھستم؟، یآشتن لحظه، يبا اا من ي،، آ

  ھمسرشان را منعکس " گر، مث@ي دی کسی دارند و من ذھنی ھا خودشان من ذھنیليخ" مث@( جنگم ی میاگر در ذھن ام با کس

ستادن يادر آستاِن خدا ن يا، )... .  آنیکيد و ي گوین مي ایکي.  آنیکيد و ي گوین مي ایکي. نگند جی کنند و در ذھن شان با او میم

  . ستين

  .ستيآستان خدا ن، جنگا ي آشکار ۀزيا ستي، یگري با د،با خود ی درونۀزيست

نا اسمش که موIاز قضاوت،  قبل رشيق پذياز طرد، يستاده اين لحظه ايارانه در ايھش ست که شما یآستان خدا، موقع

 یمبه ذھن دوباره د و لغز یمتان يپاد، اگر ي خورینمن لحظه، تکان ي از ا: و گفت،ن لحظهيدر اگذاشت،  ربصرا 

  . فضل اش را تکان دھدنِ ي که خدا آستديستي ایمد و در آستان، ي گردیارانه برميه ھشدوبارد، يافت

  .  کماِل خدایعنيدر واقع . ی فزونیعني ،فضل

د در نظر ي ھست که باینجا مطلبيحاI، ا. مي فھمیاو را مِت ي نھایبرکِت بم و ي فھمیِت خدا را مي نھایب ما فضل،از 

    :ند کهي گوی ھا میا بعضيکه شما نيام، يريبگ

د يي تأ مرا کنند،ی نمی آشکار مردم به من توجه" مث@ کند،یغ مي برکاتش را از من در اگر برکت داشته باشد،جھان,, 

  !.  دھندی را ھم که Iزم دارم، به من نمیيزھاي چۀي بق و کنندی نمی کنند، قدردانینم

   دھند؟ ینمبرکت چرا د ي دانیم

   .ديدھ ی برکت نم،شما به جھاننکه ي ایبرا

  .دي کنی و نقص، فکر و عمل میابيگاه کميشما از پا

  ی افتد و کاریاز آستاِن خدا دور شود، به آن نقص من لحظه، ياآدم  و نقص است و اگر یابيگاه کمي، پایگاِه مِن ذھنيپا

  !.بکند یکس ی تواند برایھم نم

  . ,,...، !داده اند که من بدھم؟به من   چه،! ندارم بدھمیزيچ" ، من اص@!من چرا بدھم؟,, 

   : کهميص نداده ايتشخما که يتـــــــا زمان

  .ميزيم به جھان بري توانیم و ميم، داري خواھیمما  را که یزيآن چ

    :ديي گوید و ميستاده ايک نفر اي ین لحظه، جلوي شما ا:مثال

  .  توانم به او بکنم؟ ،،ی میچه خوب توانم انجام دھم؟ ین آدم مي ایِ برا یسيسرو،، من چه 
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   .! توانم بزنمیک لبخند ميحداقل، 

  . ,, !؟دنداد سردآ نم هب رگم ،دوش مگ دورب مراذگب .!هچ نم هب :مي توانم بگوی پرسد، میاز من آدرس م,, 

   :دي پرسی کند و شما از خود میِخَرِد خدا، عمل م کند، یعمل م حضور، یاري صبر، ھشی، در فضاهن اي

ا آدرس ر یل شناسم وین شخص را نميا توانم انجام دھم؟، ی من شخص،ي ای، برا مردمیبرا یسيسرو،، من اKن چه 

  .  دھم ،،یبه او م و؟ یدي فھم: پرسمی خوانم و می او میبراسم و ي نوی کاغذ میدا کرده و رويپ

  .!دي شناسی رود، شما ھم او را نمی کند و می کند، تشکر میست، نگاه مي را بلد نآن آدم، آدرس

ن راه را يشما ا. دي آیم (آنطرف )ک برکت و ازي و یک خوبيس، يک سروي؟ زدي ریمرون ي از شما به بیزيچه چ

  .دي کنیباز م

  .  فشانمین فضل را ميآستمن ھم ھستم که ن يبه ا هاگآ من یعني، ن فضل فشاني خدا آستیا

   :اچه ستي آن دو تا درۀيقض

 خوانند و ی مبلبل ھا، درختان سبز دارد و یي باIۀاچياطراف در.  باIستیکين است و يي پایکي ست،اچه يدو در

  .ست یسبز از گل و ُپرش اطرافباست، يز

  . نداردیچيخشک است و ھ، ُپر نمک است و ینيياچه پايدر

 راه جاچ يھ به ینيي پاۀاچيدر. زدي ری مینيي پاۀاچي رسد و بعد از آن، به دری میي باIۀاچيآب رودخانه، اول به در

   .استر نمک پُ  ماند، یم راکد آنجاندارد و آب 

  !.دي بگذارتانب خوديگاه نقص، ھمه را برداشته و در جي شما بفشاند و شما از پاین فضل را براي تواند آستیخدا نم

  .  ن قاعده را قبول نداردي ایمِن ذھن.  گرددید، ده برابر برمي فرستیرون ميھر چه ب که شما گفتهبارھا موIنا به ما 

  . ,,د بدھند تا به ماِل من اضافه شوديگران ھم باي ماِل من است، د کهِل منما,, 

  !. خوردی آن، بدرد خدا نمیچارگيو بآن  و حس نقص ی من ذھنیزرنگ.  ستی مِن ذھنیِ ن، زرنگيا

   ". !یرادتو  دھم، یبه تو ممن ھر چه را که " ، اص@یتو از جنس من ھست"  :دي گویخدا م

  !.مي فھمیما نم

   :ديد از خودتان بپرسيI، شما باحا

  د؟ يبنده، در آستاِن خدا ھستبعنواِن ا يآ

 ،دنھدب اھنآ هب و دننک راک نارگيد ،دننک راک رتمک ،دنروخب تفمُ  دنراد تسود اھ یضعب د؟ي داریس دھيسروِل يم

  .! کندید م کند، راکی آدم را خراب م،؟تسا بوخ نيا!. دنروخب

 شود که انسان کار ی خ@ق بوجود آورد، مگر مکارِ خ@ق و  خواھد فکر یزد، مي ری به ذھِن ما میفضِل خدا وقت

  . ! ,, کنمیاد دارم، کار نميمن پوِل ز,,  :دي بگویکس!. نکند

   پول است؟ یمگر کار برا

  !.رون بروديب از شما ،یقيبه طرد يفضل خداست که با ،کار. س استيان انداختن سروي به جریاکار بر
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 ید، ده برابر برمي فرستیرون ميھر چه را که شما به ب، )دروآ یم نآرق زا ار  گرددیده برابر برم" اقافتا( :دي گوینکه ميا

،  گرددی برابر برم، ھزار گرددی برابر برمصد.  گرددی برمیلينکه خي ایمعن، به ده ھم عدد است. قانون است، گردد

   .دي نگران نباش.!نه ده برابر

  .مي کنیات عمل مي و خواِب تجربیيتنھات و يمظلوم و یچارگيب و یابي نقص و کمۀک ھستين است که از ي ما ایبدبخت

   . "م به آستانيآمد"  :ميي گویما م

   :که ديي آنموقع به خدا بگو.ديبرو  آستانارانه بهي و ھشدييگوبھم شما 

  . ،،ن فضل فشانيحاI آست ،،

   :ميي گویمو ما  بارد ی رحمت و ُدّر مد که باراني گویو اKن م

  . ،،ميدھان مان را باز کرده اما ،، 

  ميستا دھان گشادَ چون صدف م

 َ   شان آمد فضل تو ُدر ِف برِ کا

 ،دوش یم ديراورم و رّ دُ باران،  اجنآ و ددنب یم ار شناھد فدص و اُفتد یم فدص ناھد رد ناراب هک دندوب دقتعم امدُق (ما مثل صدف، 

  . مي ھستشريذپ ۀآماد شود و ما یده ميِخَرِد تو به ما َدم، ھر لحظه، )دوش یم اتکي رa دُ 

ن يم، ايد بکنينکار را نبايا. مي، از دسترس خدا خارج شوی ذھن منِ نقِص حس  و یم که بر اساس زرنگي کنید کاريما نبا

   . ستین جھل است، جھِل مِن ذھني ست، این ناآگاھيا. استکار، ظلم به خودمان 

 شود و یچاره ميض و بي ھم مری کند و در پنجاه، شصت سالگی جمع میيزھايچ ،زهي و با ست اشی با زرنگیمِن ذھن

  !. داند چه شد؟ینم افتد و یتنھا م

، مي باشھر چه جوان تر. ميکنمان  گوش ۀزي ھا را آون حرفيا ی جوانم و ازيدھبگوش بزرگان  یحرف ھاد به يما با

  .مي، عمل کنی فشاِن زندگِز ُدرّ يرتا با ابِر فضل م ياوريبرون ي را از ذھن بمانخودبھتر است، 

   :گريم، دير زنده شد که به حضویک مدتيپس از 

ق دارد، يار عمي بسۀشيت کرده و ري او تثبۀلي حضورش را بوس،یبه حضور زنده شده و زندگ"  کامL کهی کسیبرا

  !!!. رون رفتهين جھان بيگر از اي ندارد، او دیمعنصبر 

 یتان معنيد، صبر، براي ارون رفتهيشما ھم اگر از جھان ب.  دھدی میمعن، مينرفته ا ما که ھنوز ی برا،صبراKن 

  . !ندارد

  :دي گوی آخر سر من غزل،ينکه در ايکما ا

  . !دي شویرون آمدن آن ميرون آمد و شما متوجه بيبکدفعه ي ،از کمان ست که یرين غزل، تي اۀھم

" که قب@آمد ک فکر خ@ق به ذھن تان يد که يني بید و مي شویک روز صبح بلند ميد، ي را ادامه دھربص نطوريھمشما 

  .،،! ،، از کجا آمد؟!. نبود

  . ستیدي فرق دارد، فکر جدی و حِس نقِص مِن ذھنی زرنگیِ گر با آن فکرھاين فکر، ديد که ايني بیم
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 منِم مھ یِ  ھایوابستگاد کردِن آن يزدر جھِت نکه يل امث.  رسدیمنافعش فقط به من نمبه نفِع ھمه ست،  ،ن فکِر مني ا

  ...  زندی ھم ضرر نمم کند، به پولیست، گرچه آنھا را ھم کم نمين

   :دي گویبه شما مدوست تان . دي آی جوشد و باI می سبب از شما می بید که شاديني بید ميکدفعه نشسته اي

  .,, ... هتفرگ ملد ،منک یم یياھنت سِ ح نم,, 

  .ديد چرا شاد ھستي دانیم نی، ولدي ھستادش شما باز است و فضادار و دلِ 

 ؟ ینقدر شاد ھستيمگر چه شده که ا : پرسدیدوست شما م

ذاِت من، " اص@ . حضور استیِ  شاد. استبودن یِ عيطب یِ شاد.  ستیعيطب یشاد.  نشدهیزيچ،،  :ديي گویشما م

 یچيھ.  شودی از من به جھان پخش می کنم، شادی حرکت مین است، من از جنس آرامش ام، وقتيِت من ھميخاص

اد يکم و زآنھا .  من ثابت ھستمی ول رقصند،یاست، رقِص فرم است، آنھا ھم مُفرم رات ييرون ھم، تغيرات بيي تغ.نشده

  .ستندي مھم نیولستند، اعتبار دارند يم مھم نيگر برايد شوند، یم

  .  ،،ر ندارنديتأث من به حالِ  یول شوند، یمکم  واد ي فھمم که زیم

  !.د؟ي آمده ااجکاز 

   ... ،!بکندکار را مبادا ف@ن آدم، ن يا، !کم نشودکدفعه ي ...ن ينجا بود که ايتان ا حواس ۀھم" قب@

Iِر يھمه را ز" قب@کند،  خواھد بیم ی، ھر کاریھر کس.  بکنی خواھی که میربرو ھر کا،،  :ديي گوی ماما حا

  آزاد است برود مثل یھر کس. ، اKن نه... نآ وت ،ینکب ار راکنيا دياب وت ،روخن ناکت وت ,, :کنترل ام قبضه کرده بودم

شه ير دانم چون به ین را ميا و من داشته باشدت خودش را يِن خودش وصل شود و خ@قيِب جدا، به زميک درخت سي

  . ،،م ھستام وصل

 آورد، ی را از اعماق وجودش می آورم، او ھم شادیرا م یشادھمانطور که من از اعماق وجودم ،،  :دييوگ یم امش

 ی دادم او ھم زندگی کردم، اجازه نمی نمیمن زندگ" قب@ . کندی دھم او ھم زندگی کنم و اجازه می میپس من زندگ

  . ،،کند

  بود؟ یکحاI او 

  .ستميچاره کرده بودم، اKن آنطور نيھمه را ب. د، دوستم بودقم بويل ام بود، رفياو ھمسرم بود، بچه ام بود، فام

  . دي بارفشانابِر فضِل ُدر  ؟ یرا از کجا آورد یژگين ويا

  . ديتان را ُسست نکردد، دل ي تحمل کردیک مدتيد، يرون نرفتي صبر، بیِ شما از آستان، از فضانکه ي ایبرا

  :ميبارھا گفت

ا ي دریِ سو کند که به یِگل مگر قطره را ول م.  ِکَشدیاو را گرفته و م یِ ا برود، ِگل پاي دری خواھد بسویقطره م" 

د صبر يد، بايتا خودتان را رھا کن. ديده ايبه ِگل چسب" د، اشتباھاي شویکيا يد با دري خواھید ميا ھستيشما در!. برود؟

  : دھدید موIناست که به ما مين ھم امي ا. "ديکن

   بسا خار خشک کز دل اویا

  در پناه تو گلستان آمد
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  . شودیخاِر ُخشک، باIخره سبز م

حول ، ین جھاني ایزھايچ با یت شدگي ھم ھواثرِ  درم و ي در ذھن رفته ایاريبعنوان ھش. ميُخشک، ما ھستخاِر 

   .ميديترس، خشک" ن، مخصوصاجاد کرديدن و درداي مھم را انتخاب کردن و به آنھا چسبیزھاي مھم گشتن، چیزھايچ

  چرا خار؟. ميخاِر خشک ھست

   .!مي روی ھمه فرو میِ به پانکه ي ایبرا

  .  ,,منزب وا هب یا هبرض دياب" امتح ،دنک یم تبحص نم اب یسک رھ,, 

  . ! کنمین کار را نمي من ا:مي گویموقع صحبت مالبته، 

 یب ھا ھستم، برايدن عي روم، مجھز به نقص ھستم، مجھز به دی و به مصاحبت با مردم میه به دوست در عمل کیول

دا کنم بلکه خودم را ي توانم پی میبي کنم که چه عیقضاوت مد کنم، خودم را باI ببرم، ھر لحظه، ييدم را تأنکه خويا

ن ي تا خودم را باI ببرم، مجھز به اھستم، یيگوو بدبت کردن يغ باI باشم، مجھز به یسه کنم و کميبا آن شخص مقا

نھا ناقص اند و بدرد يم ايندازم و بگويرون بيبت، کِل آنھا را يل به ھوينم، آنھا را تبدي مردم را ببیھستم که نقص ھا

  . بزنم آنھای بد رو برچسبکي  خورندینم

 من است، بر اساِس یِ ذھن منِ  من، که یِ مرکز ۀھستن يانکه ي ایبرا دارم، ی طلبیيجدا یِ مرکز ۀک ھستي" اص@

 و یبرادرآرامش و صلح و  صحبت از ،به زبان.  کندی میيطلِب جداذاتش جاد شده، يا یت شدگيو ھم ھو یيجدا

 ینھا را شما ميا... ، دنک ظفح ار هتسھ نآ دياب شود، یکي تواند با صلح و عشق، یم در عمل نی کند ولیمعشق 

  . رودیفرو م مردم یپا به ھم راخ.  ھستندراخد و يشناس

 اسرارش تمامِ ھنه شود و  دردمند دوست شود، بریک من ذھني با یک کسيد يفرض کن مردم برھنه باشد، یاگر ھم پا

  :ديبه او بگورا 

  ... خواھم، یم کمک را  ...نياب را دارم، من ين عيا، به تو اعتماد دارم، من ی دوست من، تو برادر من ھستیا,, 

  !.  او ھمه جا گفته شدهیند که حرف ھاي بیم، فردا

  .  تواند نگه داردیِسر را نم.  استراخن ھمان يا

  !.ید فرو روي، بایچون خار!.  به شما اعتماد کردهیره، دوستباIخ

نکارھا را ي و اديستي صبر بایفضاد و در يياياگر شما ب، از دِل تو در پناِه خدا، ینکه خشک شده ايحاI، با وجود ا

ن ي، ا دارم؟یبيد که من چه عي گوی کند و مینگاه م، بوجود آمدهکه  یاريھشه يسرماآن ،  صبرید، در فضاينکن

   .مي دارد؟، پس در پناه خدا ھستیبيت من چه عيخار

  . د شویگلستان مما، خدا، خاِر در پناه 

ما . مياوريان را به خط بخودمم که ي خوانی بزرگان را میما حرف ھا. دي کنیباور م" ؟، حتمادي کنیشما باور م" 

 یدگيخمن م آي خواھیم، ما ميم و قضاوت کني درست کنیک جوريم که آنھا را ي خوانی بزرگان را نمیحرف ھا

نکه وضع يلو اوم، يريدر پناِه خدا قرار بگم، ي شوید نميپس ناام. مي کنیزندگو ھم خط  یو موازخودمان را راست 

  . خراب استیليو خار بودن خ یي و جدایت شدگيمان، بلحاظ ھم ھو
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   . شودی شما گلستان می زندگید که پس از مدت کوتاھيشما مطمئن باش. ح دادهيموIنا امروز ھمه را توض

  ام تو را که ز تومن نشان کرده

  نشان آمد ی بیھایدلخوش

  ست؟ينجا، کي در اوت، !ی ھستیده ام که تو کينشان کردم، فھممن تو را 

  .ستادخ ست، یزندگ

  نشان کرد؟چگونه ما را ، یخدا، زندگ

رش و قضاوت و ي صبر و پذیم به فضاي آمدیما وقت. مي خدا نشان ندارد، ما ھم نشان ندار. شدم نشانیب که یموقع

 ام که یناشن یبن يا، مي کنیدا ميپحضور ک ي یم، پس از مدتيان را محکم نگه داشتم، فشار آمد، دِل ميدي را کشیسخت

  . خداستِن م، نشان کرديھست

  .      باردیم، یاَبِر فضِل زندگ تحمل داشته باشد و صبر کند، یکمراه، ن ياگر انسان در ا

نکار در يام، يدا کني نجات پین نقص من ذھنيم و از ايم و برپا و برقرار شوي خودمان برگردی پایرواز ذھن د يباما 

  !. مي گذارینکار را انجام دھد، ما نميد ا خواھی میزندگ.  ستی قانون زندگیراستا

  .  افتد، در آن جھت استیممان ي که براینحال، تمام اتفاقاتيبا ا

 ،Iن يدر ااو ھم . مي کنی را انکار میگر ھنوز زندگي دیده اعکنند،  ی می ھمکاریارانه با زندگيھش، یعده اک يحا

  .خودش قائم شود ی پاید و روياي آورد که باIخره در اثر درد، بیش مي خودش پیرا برا ی، اتفاقاتانکار

 ی بیدلخوش.  نشان اندی ھمه ب ھاید که دلخوشي دانیو مد يا را نشان کرده ناشن یب، ی نشانیببا ، پس شما اRن

 از هن جوشد و ی مدرون ست که از ی و آرامش زندگی، ھمان برکت و عشق و شاد ستیزندگ یدلخوشمثل ، نشان

  .نوريب

 مردم است، دِ ييأتد، مثِل ي پای خورند و نمی با نشان که به درد نمی ھایدلخوش. دي آی با نشان می ھای دلخوشرونيباز 

زنِِس ما رو يباد شدِن پوِل ما، ي خوِب زیِ  مردم در مورد ماست و خبرھایِ ف ھا و حرف ھايتعرمثل توجه مردم است، 

   کند،ی باد می را کمی با نشان است و من ذھنیِ نھا خبرھايا  ...م،ي بخری بزرگترۀم و خانيبه باIست، قرار است برو

  .ستيدار ني با نشان پای ھایدلخوش. ستيدار ني پاید ولي آیک ذره خوشش مي کند، ی، باد میمِن ذھنو ھر دفعه که 

  .ديفراموش کن"  با نشان را اص@ی ھاید، دلخوشي نشان داشته باشی بی ھاید خوشيشما با

  .! کندیا نمدي پیي شما جای در زندگ،"، اص@گري با نشان، دی ھاید، دلخوشياي نشان بی بی ھاینکه دلخوشي ایبرا

  .یُگِل واقع نشان، مثل ی بی ھای ست و دلخوشیکي با نشان، مثل گل پ@ستیِ  ھایدلخوش

  .ديد خدا را نشان کني توانید، نمي نشان نشوی تا بید، ولي نشان ھستی بی ھایپس شما دنباِل دلخوش

 یبه درجه ا. دي بندی نشان دل می بی ھای و به دلخوشديسانش یم ار یناشن یب نآ ،ديوش یم ناشن یب هک یا هجرد هب

 ید، به دلخوشي داری جسمیاريد و ھشياز جنس جسم ھست، ديت ھستي ھم ھویروني بیِ اھزيچ با یعنيد يکه با نشان ھست

   .دي بندی با نشان دل میھا
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ن،  ست که ما اKین کاري، ھمتس یرايشھ لِ يدبت نيمھ ،ناشن یب یاھ یشوخلد هب ناشن اب یاھ یشوخلد زا نتشگرب

  . مينجا دنبالش ھستيا

  .تسين ناسآ است و ربصبا  :امروز موIنا گفت

  .دي آیش ميپقانون جبران 

  . با نشان استی ھایاKن، از دست دادِن دلخوشنه اش، ي؟ ھزديبدھا نه اش ريد ھزيا شما حاضر ھستيآ

   : با نشانی ھایدلخوش

  . دي کند، فرار کنیف مي شما را تعری کسـ

  . دي مردم را نخواھیِ قدرداند، يمردم را نخواھد يي تأد،يمردم را نخواھ توجه ـ

  : استنيامروز، حرف آخر ھم. من کردم، من کردم ,, :ديندھنشان  ـ

با  نيا .ديدرک امش :نديد بگويمجبور نکنمردم را من کردم، د ييچ موقع نگويد، ھي کنی میزيت آمي کار موفقیوقت ـ

   .دي آی جور در نمیقانوِن زندگ

  :دي گوی میقانوِن زندگ

ار ينقدر ھشي شما ایل آورد، ویبوجود مرون يب را در ی مھمیِ زھاي کند، چید، از شما عبور مي آی مفضل خدا،" 

      ". ,, من کردم ,, :دييد که نگويھست

  . دين ھست با نشایِ  ھای، دنباِل دلخوش,, ممن کرد,,  :دييبگواگر 

  ست و وقت عاطفت استحمَ وقت رَ 

  که مرا زخم بس گران آمد

  .ی مھربانیعني خداست، عاطفت یاKن وقت رحم ومھربان

  !.دي رسینما مم که به ي بودیيک جاي ما یلواست مھربان شه يرحم دارد، ھمشه يھمخدا 

Iستن لحظهيا که ،خدا رِ دآستان، م در ي آمدحا .  

  ؟ردم يي گویمچرا 

  ل بهيتبد ،)دصرد جنپ ،دص رد دص زا( از وجودمان یدک درصيم که يي گوینجا، ميم اينکه ما حاI تازه آمده اي ایبرا

 دھد که ی ھم خودش را به ما نشان میزيک چي و اKن مي کنیاKن حس مرا  خدا، ی نشانیب حضور شده و یاري ھش

 . ُپر از کابوسبود،  وحشتناکی، مثل خواب درد و عذاب بودُپر از"  ما، واقعاۀ ما، شصت سالۀ پنجاه سالین زندگيا

   . مثبت نبودیدم و سختياد کشي زیسخت

 یما برا صبر را یِ دِن سختيکشقانون جبران است، ُمزد دارد، البته ن ي، ا)ديشکب ار یتخس امش ،تفگ( صبر، یِ سختن يا

 دوباره خودش ی خواھم، مِن ذھنی ُمزد میم براييبگونکه يھمچون م، ي کنیت مي را رعایزندگم، قانوِن ي کنیُمزد نم

   : کندیرا مطرح م

  .  ,,... م؟ي شوی به حضور زنده میک د؟ ي دھیچقدر حضور به ما مُمزدش چقدر است؟ ,, 

  !. رودین ميصبر از ب
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 ،یاريھش یِ پابه که  تيّ نم رِ اخ، )تسا نام لِ اس تصش رگا( گذشته شصت سالم که در ي کنی میيشناسااKن پس، ما 

   :ندي گویم که مي شویدار مي ھم بعمج بِ اوخغفلت و  و از ،!بوده یبزرگرايبس رفت، زخم 

شان دعوا ي ھر دو با بچه ھاکنند، دعوا ديبا ھمه ُپر از دعواست، زن و شوھرھا ین است، زندگي ھمه اش ھمیزندگ,, 

 ست و در یعين طبين کشورھا باشد، ايزه ھم بين ستيد اخت@ف باشد، بعد ايبال يفامن ينند، بد دعوا کيه ھا بايکنند، ھمسا

  .,, ! ستیعينھا ھمه طبيا ...م، ي رنجیم، مي شوین ميان ما ھم خشمگين ميا

نطور بشود، اگر خدا رحمت يقرار نبود ا"  بس گران، بس بزرگ به ما وارد شده، اص@زخمِ . ستي نیعيطب" اص@" 

   !. ھا و خشم ھا و دردھا از کجا آمده؟ین نگراني ست و آرامش است، پس ای ست و فضل است و شادیاست و مھربان

  .)مييوگ یم ار اھ نيمھ(  ".اماز " 

م بس گرانبھا وارد شده و دم، به من زخي درد کشی کافۀن است که اKن در حالت صبر، من به اندازي، ایاريک ھشي

ن يااKن  گر چه  که دھمیص مي تشخی ول،ر شدمي پید زودي بدنم خراب شده، شایِ قسمت ھا از یبعضدم، يضرر د

   .کندم@مت  را یکس ،کنداظھار تأسف  ،بپرد  ام وسط ی دھم مِن ذھنی اجازه نمی دانم، ولیوضوع را مم

 درد ی کافۀشتر بِکَِشم، به اندازيھم درد ب خواینمگر ي من د،ن زخم بس گراني ای حتینکه از ھر موضوعي ایبرا

  !.  کنمیگه  خواھم زندیدم، چند روز ھم ميکش

  :گفت قبل ۀھفت، یتيبدر 

.  کنمین چند روز به تو زنده شوم و زنده گي و تو اKن زود به داِد من ِبرس که من امانده واريدک ي،  مصرشھراز 

اند، حاI من مرا به ثمر نرس. چ مرا ارضاء نکرديھ،  بودیتو خال بودم و ھمه نشانبا  ی ھایدلخوشھمه اش دنباِل 

  وهن موضوع سوء استفادي وسط بپرد و از ای دھم، من ذھنی اجازه نمیلارم که زخم بس گران به من وارد شده ويھش

   :ديا اظھار تأسف کند و بگويا من را م@مت کند، ي را م@مت کند، یکس

  ؟ یدي، چرا به حضور نرسیفتادين حضور یاريزنده شدن به ھش  به فکرِ ی سالگیدر س  شماچطور,, 

ر آن ين است، تقصي ارِ يتقص ، نگفتند زودترنھاي ا، چرا!؟ موIنا کجا بود کجا بود؟ی من، شھبازیِ  سالگیدرسِن س

   . ستینھا ھمه مال من ذھنيا. ,, ...است، 

   کنم ی میک روز را زنده گين يمانده، ھميقک روز ھم که بايام، شده  زنده حضوربه ، ن لحظهيا.  ندارمیچ تأسفيھ

  .  کنمیچکس را م@مت نميھ

  . شودی بر شما جاریحم و عاطفِت زندگـــــــا رَ ت

   بر کعبهن، کهيل، ھي ابابیا

  کران آمدیل بيلشکر و پ

  : کندی میريجه گين غزل، نتياز اواش يواش يموIنا، 

   : کندیاَبَرھه، پادشاه حبشه به کعبه، اشاره م ۀ حمللِ يتمثبه 
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ردم و جھانگردان و و به مدرست کنند  ی تقلبیکعبه ا ،یگري دۀکعب خواستند یم بودند، یکه ماد یعده ا :ليدر تمث

ت شده و با ي تربیل ھاين با في بنابرا،فتديکار بن کعبه، از يدا کند و ايند که به آن کعبه بروند تا رونق پيبازرگانان بگو

 . زندیل مين قصه ست که موIنا تمثيا . حمله کردند، به کعبهميلشکرعظ

  .  دسته، گروهیعنيل، ياباب

، )هورگ و هتسد ینعي ليبابا و تسا طلغ هک ديآ یم رظنب اما ،دنيوگ یم وتسرپ یسراف رد ار ليبابا هک هچرگ( پرندگان کوچکگروِه 

ن عده يختند و آنھا را نابود کردند و ايان ريل ھا و لشکريزه ھا را بر سر فيسنگر پرندگان کوچولو آمده و ۀپس دست

  .نتوانستند به کعبه لطمه بزنند

   :دي گویمموIنا 

  .د شویمشود، کعبه به حضور زنده ،  انسان ھاۀدِل ھمپس، . تسا ناسنا لِ د وجود دارد که یعقاو ۀبعک کي

  .، کعبه ست خداستۀخاندِل من، ، مندر مورِد 

   :دي گوین را ميل ايتمث، یا ھر کسي شما در مورد شخِص 

  . گروه پرندگان را بفرست، ادخ یا من حمله کرده و ۀکعبن يا به ینھذ یاھ نمو  مغشکر ل

  .  ستیيشناسا یِ برا، یاريھش ِخَردِ  ین بسته ھايگروه پرندگان، ھم

، گروِه ، تنھا راه! گذارندی نمآزادھم تصرف کرده، لشکر غم مرا "  دِل من حمله کرده، فع@ۀبه کعب،، لشکِر غم، 

  .،،د ي آیمصبر  حالتِ از  ست که ی ِخَرد زندگیِ ھادسته  یِ رندگاِن کوچولوپ

   . فرستدیرا مپرندگان خدا  صبر، در حالتِ  شود که یپس معلوم م

 امش .دروخ یم ،مغ رکشل و ليف نآ رب یيشناسا ناونعب هک، تسولو کوچیخردھا نياست، ھمات الھام نيمھ ،پرندگان

   :دينک یم یياسانشاKن 

 مھم ميبراگر يد، درک یم ريسفت و تواضقد و ي چرخیام حول و حوش آن م نھذ و دوب مھمم يراب Iاح اتکه ...  نيا

   .ستين

  . دي کنی میيشناسا امش

  :ديوگ یم سپ

  .گروِه پرندگان را بفرست

   !.حمله کرده نارکيب لِ يپ رِ کشل دِل من، ۀ زود باش که بر کعب،نکيا یعنين يم، ھيگفت، نيھ ليبابا یا

 یمدگان، پرنن ي ایِ ھاد که گروه يو مطمئن باش دييايب صبر یِ فضاد به ي شما با. "هلب" د؟ يدست بکار شود يشما باا يآ" 

   ".  کنندیکمک مند و به شما يآ

  . است نطوريھم ھمرابطه با جمع در  و فردمورد ، در یاريکمک و ن يا

نھا به حضور ي اۀانسان وجود دارد، ھم، )نويليب دنچ رھ(ون يليد چند بيد، فرض کني انسان ھا را جمع کنیِ شما دِل واقع

  .  شودیک آنتن ساطع ميبصورِت نھا ي اۀ از درون ھم،یيباي ز،کعبه ست، عشقنھا، ي اۀزنده شوند، ُخب دِل ھم
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ن جھان ي اندازد، برکت و عشق را به ای مري کند، تی انسان ھا، فکر مۀق ھميخدا از طر ،تسادخ ز مھ تيْ مَ رَ  ذْ ا تيْ مَ رَ  ام

  .زدي ریم

   چه؟یبراد يشما نپرس

   چه؟ ی داند برایچکس نميھ. مي دانیما نم.  چه، مربوط به ذھن استیبرا

و دا کنم يپت ي نھای بۀشين لحظه، ري با ذھن خودم را رھا کنم و در ایت شدگيد از ھم ھوي من با؟،د چراينپرسشما 

  !. چه؟یبراخدا زنده شوم؟ ت کنم و به يحِس ابد

 حضور، به یِ اريِت زنده شدن به ھشي مسئولیول. دين سوال جواب دھيد به اي توانیشما نم ".  داندیچکس نميھ" 

  .نه ھم گفته شدهبه ھزار گو به ما داده شده و عشق. ن عشق استيانسان واگذار شده و ا

  ا نه؟ي ھم حمله شده ی دِل جمعۀبه کعبپس 

  !. را محاصره کرده اندکعبه " اص@ـ 

   دل، زنده اند؟ۀد که چند در صد مردم جھان به کعبينيد ببياKن شما نگاه کن

 مثل ،مثل موIنا( تواند آنجا برود و ھر لحظه ید و خدا مداروجود چند درصد از مردم جھان، دِل حضور در بنظر شما، 

  جھان پراکنده کند؟به ، عشق را ) تپدی که م ماقلب

Iدي گویم نا در آخر غزلمو:   

  !. دي از کمان جھیريتک ي

  . ن غزلي ھمیعني

  . )ن استي آن ایک معني(. غزل شدن يال به يد و تبديجھ ،)که من ھستم( از کماِن خدا یريتک يکدفعه ينشسته بودم، 

  جھد،ی مِخَرد،ِر يتک ي، یروزک ياز شما،  یعنيا راست است، يو  تسادخ ز مھ تيْ مَ رَ  ذْ ا تيْ مَ رَ  ام :دي گوینکه ميا

  . درست استن يو ا،  جھدی مِرعشقي، ت جھدی میرشاديت

د، ي را قبول دارید، نه فردوسيد، نه قرآن را قبول داريدار قبول ن راي نه دگريد، پس دين معتقد نباشي اگر شما به ایعني

  .دي آیور در نم جین با قانون زندگي، و ا!دي را قبول دار خودتانید، فقط من ذھنينه موIنا را قبول دار

صبر ، صبـــــــر یفضاد، در ي داریم ید، دل را قوي ترسینم دِل خودتان یکران ھم، برايل بياز لشکر و پپس شما، 

 ید، مي آیدر مگلستان خاِر خشک، از که د ي دانید، مي طلبیا کمک نمياز دند، ي آی مید، کمک از طرف زندگي کنیم

 دارد و ید و خدا به شما دسترسيستادي، اديه آمد در آستانشمانکه ي ایبرا خداست، یِ مھرباننکه وقِت م@طفت و يد ايدان

 یھم مزد، بر سر شما ي ری انسان ھا میاز باI خرد را به سوھم،  خرد ی حامِل بسته ھایِ پرندگان کوچولو لشکرِ 

  .دي ترسینم کند، یھر چه که از جھان به شما حمله مغم و ط@ح،  به اصاز لشکرِ زد، و شما ير

  سش کن، بَ مُ  خَ :د مرايعقل گو

  ب دان آمديکه خداوند غ

    .تسا تايئزج هيقب ،منادب ار ادخ رکف مھاوخ یم : گفتین ميکه انشتھمان . الھامات ست، ھمان عقِل ُکل، عقل خدا

  :دي گویبه ما م. دي آی میالھاماتک يم، ي کنیدا مي پیقلک عيم، ي شوی میکي ی ما با زندگیوقت
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  ." خاموش کن" 

   : کهميشوما اKن متوجه  شود که یما يآ

  .  ؟نظم و سامان دھد ، مایِ  خواھد به زندگی وجود دارد که میعقِل کلّ ک نظِم يم ي کنی که می ھر فکرپشتِ 

   :ديآ ی از کجا مید که گرفتارينيشما بب

   : کندیبد است، قضاوت م یزيچو چه است خوب  یزيچم که بر اساس چه ي داریک عقِل مِن ذھنيما 

تولد خوب ، )دوش یم ريپ یناوج رھ یلو(  بد استیضي خوب است و مریس@مت بد است، یري خوب است و پیجوان,, 

   .,, ... بد استیلي از مال را از دست دادن خی ضرر کردن و مقداریلاد خوب است وياست و مرگ بد است، ثروت ز

  . کندینطور فکر مي ای مِن ذھن.مياد گرفته اينھا را يا

   :ديي گویحاI، شما م

 ميتسلعقل کل ھست و من در حالِت پشِت آن  افتد، ی من می که برایھر اتفاقنکه ي ایبرا.  کنمینطور فکر نمي،، من ا

  .  کنمیگر قضاوت نميد یعني. موشخا.  شومیخاموش ممن  ،صبر ھستمو 

  !. کردمی که اسمش را عقل گذاشته بودم، فکر و عمل میدم که تابحال، با جھِل مِن ذھنيفھم

!. ن عقِل من بودهيا.  گفتمیمَبه َبه،  کردم، ی رفت و ھرموقع سود میادم به ھوا ميفر کردم، داد و یھرموقع ضرر م

  . بوده، !رتھب رتشيب هچ رھ، ش ھمشعارو 

ست و  یي نظم خدا،دي آیاKن م که ی دانم پشت ھر فکریمنکه ي ایبراستاده ام، ي اميتسل و صبر یدر فضامن اKن، 

  .،، خاموشممن و داد را سامان خواھد م یم، زندگيصبر و تسلدر حالت ن نظم، يمان دارم که ايامن 

د اگر بر ي دانیشما م. دي کنینمر ي تفسگري دد،ي کنیگر قضاوت نمي د،دي را خاموش کنی شما عقل من ذھنیوقت" 

  ! ".  شودی تان راحت میچقـــــــدر، زندگد، ير نکني تفسیاساِس مِن ذھن

کار  ...ن يا یکين است، آن ي اش ایمعند، ي گوی مرا ...ن است، آن آدم آن ي اش اید، معني گوی را م... نين آدم ايا,, 

  .,, ... ن است،ي اش ایمعنرا کرده، 

  ! ". اندازدیشما را به زحمت م " .!لمع و تواضق. ريسفت. تواضق. ريسفت 

  .! بنددیب دان را مي بلکه راِه خداونِد غ، اندازدینه تنھا به زحمت م

  

   :گفت کهتان خواندم، موIنا ي برای که از مثنوی کوتاھۀقصدر آن 

 یليخما  کرد، ید و عمل مي شنیماگر آنھا را .  کندی رد م، شنودینم َکَرم، ی رو ازخداوند و مي کنی مدعاھا یليخما 

  !.ميگرفتار تر بود

  !. رسدیکه به عمل نم رسد و خدا را ُشکر یبه عمل نم ما، یِ مِن ذھن یِ  از خواسته ھایليخ

  د؟ي تان عمل کنیت را در زندگين بيد اي توانیا شما ميآ

   :ديين لحظه بگويا
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آزاد شدن  من، در جھِت یِ  خوب، در جھتِ  اُفتدیم من ی که برایھر اتفاقنکه ي ایبراخود است، ي من بیِ ناراحتن يا،، 

  . من است

  .  و اعتراض نکنمم شوميتسل خواھم یمن، من يبعد از ا

  .  خواھم بکار ببرمیز است و حداکثر توان را در عمل ميحواس ام ت ۀستاده ام و ھميانجا، ياالبته 

 خواھم یاد کنم، اگر ھمسر ندارم، مي خواھم زیپولم کم است، م، عوض کنم ام را ی زندگیت ھايوضع خواھم یم

  .یعقِل من ذھن با نه یول خواھم، ینھا را مي اۀنه بخرم، ھم خواھم خایازدواج کنم، م

نجا يا آورد و من یش مي من پین اتفاقات را براي ھست که ایک نظم عمومي، دي آیم که به ذھن ام ین فکريپشت ا

  .ب دان آمديکه خداوند غ. نکار را نخواھم کرديا .منک دب و بوخ و منک تواضق، یبا عقل من ذھنستادم که ينا

  .،، !. صبر بمانمیفضادر که يدر صورت ،من استھم پشِت ب دان است و نظم او ي خدا غیولستم، ينب دان يمن غ

  کني خدا، لیمن خمش کردم، ا

   من از خان من فغان آمدیب

 از جان شما من یب. دي ندارمن،  پس،دي زنی حرف نمیبا ذھِن من ذھند، اگر شما يخاموش کرد  ذھِن تان رااگر شما

  .   )ن فغان مثبت استيا(. دي آیمفغان 

 را خاموش کرده که قضاوتي، در صورتدي آیباI م جوشد و یجان شما، م از من د، بدونِ رَ ، جوشِش خِ یبيالھامات غ

    ـد کهيري غم بغل نگی زانون لحظهيا ،دي باشهدرکبد کردن را خاموش خوب و د، يرا خاموش کرده باشر ي، تفسديباش

  !. افتاد؟ن اتفاقِ يچرا ا 

  . !دي آی میخرد چه یزندگاز  دينيببد، يريبپذن لحظه، اتفاق را يابرعکس، 

  چرا؟. دي عمل و فکر خ@ق ھستۀد، شما آمادينکه عمل نکنينه اد، يستاده اينجا ايالبته ا

  .!ديستاده اي اهناتسآدر 

د، از ي آی ذھن نمیِ  ھای شدگیاز شرط.  دھدیبه شما ِخَرد م ! ". دھدیُدّر به شما م، ُدّر فِشان خردِ ،  اوعقِل "  :گفت

  .دي آینمم، ياد گرفتي که از مردم یيزھايآن چ

اد کند، چه ي تواند موفق شود، زیاد دادند که آدم چگونه ميما ست، به  یزرنگ مياد گرفتي که ما از مردم یيزھايچ

 یگريد زيم، چياد گرفتينھا را ي ا...اد کند،ي زدياب را اھنآ من مھم است، ی که برایيزھايھمان چاد کند، ي را زیيزھايچ

  !. مياد نگرفتيما 

   . استمھم ما یِ  برایزيچ هچم که يبا واکنش و کنش، نشان داد"  عم@مي خواندیکه ميدر حال و

  !.یروني بیِ زھايھمان چ ؟دندوب مھم یياھزيچ هچ

  !. مي بخواھیم و ِخَرد از زندگيبرگردچ موقع مھم نبوده که ما يھ

م، پس ي پرستی فقط تو را م.مي خواھیم و فقط از تو کمک مي پرستیتو را مما  :ندي گویمھر روز در نماز، مسلمانان 

  .تو ھم فقط کمک مان کن

  . مي خواھیرون کمک نمي از جھان بیعني
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 یک ِوزِوزي، یپروگرامک يم، ي خواھیم و فقط از تو کمک مي پرستیم تو را مييو گیم که ی، موقعپس چگونه ست

  !.رون است؟ير ھست که توجه به بيزآن 

  !.دي کنید، به آن فکر مي زنین حرف ھا را ميکه ايدر حال. !دهي دزدیروني بیزيک چي توجه شما را یعني

  !.ستين نماز ني در ایرحضو!. کجا؟ده يطان دزديش که یتوجھو آن ! ن صحبت تو کجا؟يا

  . !؟مي پرستی را نمیرونيب مھِم یزھايچ=  یعنيم، ي پرستیفقط تو را مم که ي فھمیا ما ميآ

  م؟ي پرستی را موت طقفکه م ي فھمیماز کجا 

   ". ! مانیروني بیاز واکنش ھا" 

 آن در جاِن شماست و ھنوز در حاِل واکنش ی، ھنوز ناراحتدي دھی واکنش نشان میرونيبِز يچک يبه  شما یوقت

   :ديي گوی، مديھست

  .  ،،!؟ميھاوخ یم کمک وت زا طقف و ميتسرپ یم ار وت ام،، 

  !. دھدی واکنش شما نشان م،!دي پرستیرون را ھم ميد و بي خواھیرون کمک مي، شما از برـــــــيخن

   ". رينخ" ، ! خواھم؟ی پرستم و از تو کمک میفقط تو را مد که  ييد بگوي توانیچگونه م

  . "!ستين دھد، به حرف ینشان مات واکنش  .ی پرستیرون را ھم مي و بی خواھیرون کمک ميشما از ب" 

 یبنصورت، ي که در ا.بخواندحضور نماز . ت نماز بخوانديبگذار خدا براخاموش کن . خاموش کناست، آنطور اگر 

  ...د ي آی بر می، از جاِن شما فغاننم

  . دي شویحان منکار سخت است و امتياگفت که اول موIنا از ھمان 

 نيا ضرعم رد ار ناشدوخ و دننک یم لمع تفارظ اب و دننک یم شوگ هک تس یناسک یبرا . استدوراِن صبر، یلو

  .  رسندیبه آنجا م ،دننک یمن هلجعکه ي بعد از چند ماه، در حال،دنھد یم رارق شزومآ

   : آوردیمقض را با ھم ِت اول، دو مورِد متنايموIنا، در ب

  . زود باشن، ي ھـ

  . !ھنگام صابران آمد ـ

  .! خواندی نم!.؟نارباص اب؟، شاب دوز

  .نجا عجله خوب استيا. ديد که به آن فضا برويد عجله کنيد بايستي صبر نیھر موقع شما، در فضا. ! خواندیم .چرا" 

 یشما کار. قانون مزرعه، قانون خداست. ديھستم يتسله قانون مزرعه شما ب، یدي صبر رسی به فضایوقتآن جا،  یول

  :دي گویم یعني. ديد بکنيان توینم

 نم هب ،دنروآ یم ار درخ یِ اھ هزيرگنس هک یناگدنرپ نيا. ما هداتسيا ميلست و ربص و شريذپ نِ اتسآ رد ،اجنيا نم،، 

  . ،،مرادن یا هلجع ،دشَ ِکِب  لوط هک عقوم رھ ات ،دنھد یم یياسانش

  :یي گوی ات ھم میبه مِن ذھن

  .خاموشبرو 

  ت ھم ز خداستيْ ت اْذ َرمَ يْ ما َرمَ 
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  ن کمان آمدير ناگه کز ايت

.  کندیه حل مين آي از مسائل را با ھمیليخ.  مھم استیليخ"  شما ھم حتمایبرا.  مھم استیلي موIنا خیه، براين آيا

   :)ديوگ یم ادخ(ن است ي آن ای فارسیمعن

   ".مي، ما انداختینداختين، تو یانداختر يتو ت یوقت" 

   :نکهي ا گردد بهیبرم

   ". تس یکي ادخ اب هدنب، "Bآم" 

م و با خدا ي برویيکتاي یبه فضا هنارايشھم و يد از ذھن حرکت کنيم که ما بايقت اعتراف کنين حقيبه اد ي ما بایعني

  . ، خداستزادناريت کمان و ام. دا کندي پیرو، به ما دسترسيآن نکه م ي شویکي

  . از شما انداخته شودی فکِر خ@ق و برکِت زندگیِ رھايت .ديکمان بمانبصورِت ا شم

  .  آوردیبوجود مد، او ي آیھر چه که بوجود م

 کمان آن م ي توانی نم،مي دارمن که،ي، تا زمانميستين ی درست و حسابکمانِ ما ن علت است که يبه اد، ي آیبد مر ياگر ت

  . ميشو

  . دھدیده رخ مين پديد که اي آیم یروزک يم، يندازي را بمان خودی ھامن صبر، ی در فضا،واشيواش ي  اگریول

 شود شما ینمندازد، ير بي تِق کماِن شما،ي، از طرشماِق يطرر از شما انداخته شد و اگر خدا از يک تيد، يني بیکدفعه مي

   !.دينفھم

   :د کهيگران سوال نکنين را ھم از دين ، ايبنابرا

 ايآ ،؟دوش یمن اي ،دوش یم نايب نم قِ يرط زا قشع ايآ ،؟دزادنا یمن اي ،دزادنا یم ريت نم قِ يرط زا ادخ ،امش رظنب  ,,

   .,, ؟ما هديسرن اي ،ما هديسر روضح هب نم

  

   :ن امر در واقعي تحقق ا کهم،ين را ھم بگويا" 

  

  . ستين ... به مطالعه و کار و

   د ي، نباديتسھ حضوریاري ھششما از جنسِ  :یعني

  . دي شویاريد که از جنِس ھشي کنیکار

   ، انگشِت اشاره، راھنما انگشتِ کيم، ي کنیکه م  رایيصحبت ھان يتماِم ا

   .ديکن " B"  را یزيچه چ کند که شما ی میاد آوري و  ماه استی سوبه

  . ندازديارانه بيو ھشست ياز جنِس شما ن یزيد که چه چيص دھيتشخ

  د، يرون بِکِشيد و خودتان را از آن بيارانه از خودتان جدا کنيھش

  د، ي مِن تان را از دست بدھۀ ھم،هنارايشھکه ييتا جا

   .، از جاِن شما، فغان بلند شودنم یتا ب
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   . خLقیِ فکرھانطور ي و ھم بودن استیِ  ست، شادیشادن فغان، يا

  

  ، ی، بزودیروزشما د که يمطمئن باشو  

  ،تانخودرھا را از ين تي اپرشِ 

  ".د کرد يتجربه خواھ

  

*  

 

 

 

 

 

 

   


