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 ٠٢٨١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 نين جا بنشيک نفس اين؟ ي چندیزي چه گریھ

 ني ھمه صبر و تمکی صابر ایصبر تو کو ا

 نين جا بنشيک نفس اين؟ ي چندیزي چه گریھ

 ني ھمه صبر و تمکی صابر ایر تو کو اصب

  ما دو سه کس نو مرده، منتظر آن پرده

  نيم از تکفين، بازرھيم از تلقيزنده شو

  نيوم الديشتر از ي کن، پی به َسلَف نفخیھ

  نيتا شنود چرخ فلک از َحشر تو تحس

  دا گوي، به زبان ما گو رمز مگو پیھ

  نيت خوني ھمه خوی خون به ستم ایچند خور

   قصد سرشی بر جگرش، چند کنیگزچند 

  نين است و چني بد خبرش، کار چنیچند دھ

  ره شبشي تی تلخ لبش، چند کنیچند کن

  ني شب تو ُخلد بری لب تو ھمچو شکر، ایا

  ا ز شکر سرکه جھد؟يچ عسل زھر دھد؟ يھ

  ني غلط انداز ِمھی؟ ایمغلطه تا چند دھ

   آن لب تو باشد غماز شکریھر چه کن

  ني ھست در آن لطف دفیو کنھر حرکت که ت

  ؟ی؟ زر به چه ماند به ِمسیسرو چه ماند به خس

  نيوم الدّ يَ  َمِلک ی؟ ای به کسیتو به چه مان

  
  ۴٣٧ت ي، دفتر ششم، بی، مثنویمولو

 
 یادهيعکس خود در صورت من د

  یادهيش بر جوشيدر قتال خو

   که در َچه شد فرویريچو آن شھم

  عکس خود را خصم خود پنداشت او

  یشکیت باشد ب، ضدِّ ھسینف

  ی اندکیتا ز ضد، ضد را بدان

  ستي ضد، اع\م نین زمان جز نفيا
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  ستيدام نی بین نشأت دمياندر

   ُذو لُبابید آن ايحجابت بایب

  ن و بر َدّر آن حجابيمرگ را بگز

    ی روی که در گورینه چنان مرگ

  ی روی که در نوریليمرگ تبد

   بمردیمرد بالغ گشت آن بَْچگ

   ِستُردیْبَغت زنگ شد، صَ یيروم

   نماندیأت خاکيخاک زر شد، ھ

   نماندیغم فرح شد، خار غمناک

   اسرارجوین گفت کاي زیمصطف

   زنده تو؟یني که بیمرده را خواھ

  رود چون زندگان بر خاکدانیم

  مرده و جانش شده بر آسمان

   استین دم به باf مسکنيجانش را ا

  ستيرد روح او را نقل نيگر بم

  مرگ او کردست نقلش از يزانک پ

  د نه به عقلين بمردن فھم آيا

  نَقل باشد نه چو نَقل جان عام

   تا مقامی از مقامیچو نَقلھم

  امت بود نقديپس محمد صد ق

   َحّل و َعقدیزانک حل شد در فنا

  ست احمد در جھاني ثانزادهٔ 

  انيامت بود او اندر عيصد ق

  انددهيپرسیامت را ھميزو ق

  راه چند؟امت يامت تا قي قیا

  ی بسیگفتیبا زبان حال م

  ؟ید کسيکه ز محشر حشر را پرس

  اميپن گفت آن رسول خوشيبھر ا

  ا ِکراميرمز ُموتُوا قَْبَل ُمْوٍت 

  ام من قَبِل َمْوتچنانک مردهھم

 ت و صوتين صيام ازان طرف آورده
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  نيامت را ببيامت شو، قيپس ق

  نيز را شرطست ايدن ھر چيد

  اش تمامیان او، ندیتا نگرد

  ا ظَ\ميخواه آن انوار باشد 

   کمالی عقل را دانیعقل گرد

   ُذبالی عشق را دانیعشق گرد

  ني مبین دعوي برھان ایگفتم

  ني ادراک اندر خورد ایگر بُد

  اْرخوارين طرف بسير ايھست انج

  رخواري قُنُق انجیگر رسد مرغ

  
  ۶١۵۴ت ي، دفتر ششم ، بی، مثنویمولو

 
 فُرجه صندوق نَو نَو ُمْسِکرست

  ابد کو به صندوق اندرستيدر ن

 
 ٠٧۴   ات، غزل شمارهٔ يحافظ، غزل

 
 د به دستيآی نمی در عالم خاکیآدم

  ید ساخت و از نو آدميگر بباي دیعالم

 

* 

  

 : کنمیواِن شمِس موfنا شروع مياز د ١٨٢٠غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س\م و احوالپرس
  

 ٠٢٨١وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
 

 نين جا بنشيک نفس اين؟ ي چندیزي چه گریھ

 ني ھمه صبر و تمکی صابر ایصبر تو کو ا

  . ساختنقادر یِ  کردن است، ھم به معنطاعتاِ  ھم نيمکتَ 

.  استوحدتِت يه با خاص صحبت موfنا ھمرا:مي و بارھا گفتآگاه باش، خبردار یعني ،ی ھِ . کندیشروع م ،یھِ موfنا، با پس 

  . خدا است و ھم انسانھم  کند، مخاطبش ی که میصحبت

ن است که به ياشکال کار ما ا. مي ھستیاز جنس زندگ. مي ھستیاري از جنس ھش.ميت اي جنس خدائزبارھا صحبت شده که ما ا

  !.ميغلط افتاده ا
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  :دي گویدر غزل م

  .ني غلط انداز ِمھی؟ ایمغلطه تا چند دھ

  !.مي که ما اشتباه کنی کنی میي، چقدر کارھا!ن غلط اندازندهي بزرگتریا. نيبزرگتر یعني، نيِمھ

م يي گوی ماوم، به ي از او ھستیي ھم چون جزماست، خداا ي، بودن، قِت کليحقنکه مخاطب، يضمن ا. مي ھستیاريپس، ما ھش

  .مي شنویو ھم م

  .مي کنی را به خودمان القاء میارانه، مطلب مھميپس ما ھش

  :دي گویت دوم ميب

  .نيم از تکفيھرَ  ن، بازيم از تلقيزنده شو

نطور ي و امي ھستی از جنس زندگ.مي ھستیيرايما از جنس نام :م کهي کنیارانه، به خودمان اع\م ميپس ما، بلند بلند، ھش

    :ميي گویست که در ذھن مين

ماِل م که  يده اين را ھم فھمي اfصول ای ست و علی مِن ذھن، مالِ داشتنن ي، ا,, مي داریاريم، ھشيم، خدا داري داریزندگ,, 

. م، فُرم ما در آن فضا قرار گرفتهيم، خ\ء ھستيمثِل فضا ھست. مي، فُرم نداریاريما بعنوان ھش.  ستی، ساختاِر مِن ذھنمن

  .ن در آغوش گرفتهم، ستارھا فُرم دارند و آنھا را آسماي کنی که نگاه میمثل آسمان. فُرم ما در آغوش آن فضاست

   :دي گوین، اول مين لحظه، فضا مھم تر از فُرم است، بنابرايپس در ا

  زد، از کجا؟ي گریِق ما دارد مي خدا از طر:دي گوینکه ميدر واقع مثل ا!. یزي گری می دارآگاه باش

  !.؟یزي بگری خواھیچند دفعه و تا چه مدت م. نينجا بنشيک نفس اي : کندیان ميخودش ب

  .نجايا :)دي گویخودش م(، از کجا؟ ی فرار کنیعني، یزيبگر

  .مستقر شو. نيک لحظه بنشين لحظه، ينجا، ايا. ن لحظه ھم ھستيا، نجايا

   مستقر شود؟یک

  . دوھر . شما و خدا

 ی که ما تا حدودیتيدو خاص.  فُرم استی بیِ ارين لحظه ست و ھشيم که خدا از جنِس اي ست و بارھا گفتین لحظه، زندگيا

   :مي شویتوجه مم

  .ميت اي نھاین، ما ھم از جنِس بيت است، پس بنابراي نھاینکه از جنِس بيا یکي

  .  شناسدی مرگ نمیزندگ.  ستی ابدی زندگیعني. ت استينکه از جنس ابديگر ايد یکي

ن تظاھر ير نکند و ات ھا و فُرم ھا فراينده و گذشته فرار نکند، به وضعيِق شما مستقر شود، به آي خدا از طرن لحظهيادر 

  !. ش استيفکر کند که ستاره ھافضا،  " ن برود که مث\ياز ب) بھانه(

  .ميت داري نھایشه و وسعِت بيم، ريمستقر شو ین لحظه، اگر با زندگيپس ما در ا

  . مي خورین لحظه تکان نميم و از اي ھستی اfبد، زنده به زندگیعل. ز بگنجدين بحر، ھمه چين بحر، در ايدر ا

   :، اشکال مشخص شدپس

 ما، یِ  ما و اشتباه کارۀزيد زنده شود، به علت ستين لحظه بايِق ما که به ايخدا از طر ايم، يزي گری ما من است کهياشکال ا

  .  رودیبطور ساده، به زمان و به مکان م
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  . فُرمیعني، مکان. ستين لحظه از جنِس زمان نينده و گذشته، اي آیعني ،زمان

  !. ِت ماي و خاصِت خداستي دو خاص،ۀ شدی ذھن، در واقعزمان و مکان

  .مي روی مندهيگذشته و آ بهنطور ي و ھممکان بهم، ي کنی ما به ذھن فرار میپس وقت

 ما اعمال یِ  که روین مفھومياول. اسم مفھوم بود.  گذاشتند مای رویاسم یدر کوچک. مينکه در ذھن ھستي ایمکان، برا

  . کردند، اسم ما بود

م و به يزھا را در ذھن تجسم کنيم که چي را داریين تواناي، ایاريم ما بصورت ھشي دانیما م.  کردندبا آن اسم ما را صدا بعد

  .!مي ھستنيا  ،ماکه  ميفکر کنو م يت و حس وجود بدھيآنھا حس ھو

ر يست، نظيرش نينظن جھان ي شود، در ای رود، زاده نمین نمي سوزد، از بیرد، نمي می که نمیاريپس ما بصورت ھش

 یب را که از جنِس ن ھمان منيعم، ي کنی می و در واقع، سعین جھاني ایزھايت شدن با چيق ھم ھوياز طر. مي کنیدرست م

 ی ست، در زمان و مکان زندگیم، اسمش من ذھني را که ساخته ایزين چي ایم ولي است، بسازتيابد است، و از جنسِ تينھا

   چه؟    یعني.  کندیم

  .ميت ھا ھستيم که از جنِس وضعي کنیم، فکر مي شناسیم و فقط جسم را مي داری جسمیارين لحظه، ما ھشي در ایعني

. اجات مان را برآورده کنديم احتي خواھیم، مي کنیاج ميم، از جسم طلب حاجت، طلِب احتي داری جسمیاريچون ھش

 ی است، ولآرامش ست، حس یخوشبختست، حِس  یشاد است، حِس تيھو است، حِس تيامن، حس  مایِ اجاِت اساسياحت

 یمِن ذھن. ميزي گریم م، ھر لحظه به ذھنيم، از جنس جسم ھستيک فکر آگاھيم و ھر لحظه از ي داری جسمیاريچون ھش

  !.مي اُفتینده ميم و به گذشته و آي شویم

  !.؟ینکار را بکني ای خواھی چقدر م:دي گویموfنا م

  .م؟ي ما بفھمیي گوی؟، چرا درست نمیي گویچرا به رمز م :دي گویدر غزل م

  .؟ی کنی که تو اشتباه میي گوی، چرا به ما نمیعني

  .!مي کنی میم چه اشتباھيبفھمما 

   :دي گوینکه در غزل ميکما ا.  لغزدی مان می ھست که آنجا، پایيجاھاپس، 

  !.ني غلط انداز ِمھی؟ ایطه تا چند دھغلَ مَ 

  .ست، کدام است؟ي لغزد، چی م مانی که پایيست؟، جاي چطهغلَ مَ 

  : شودیده مي مختلف دیِ  مختلف، بصورت ھایِ اي لغزد، از زوای ما میِ  که پایيجا

  .ميدار یم ما زندگييم و بگوين را نداني، اما اميھست تي و خدائیاريما از جنِس ھشنکه ي ا:یکي

   یِ ، جا ,,شدن,,  درست شده، به اصط\ح، منک ينصورت ي، در اميدار، خدا ميدار یاري، ھشميدار یزندگ ميياگر ما بگو

  !. ، نشسته "بودن" 

  !.  ,,مي داریما زندگ. ميدار ,, :ميي گویما م

  !.شده,, مفھوم ,, ،   "یزندگ" پس !.  شود؟ی مین من، چگونه زندگي داشته باشم، ای زندگمن اگر یول

  !. لغزش استیِ ک جاينجا، يا
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 آن یزھا را رويم و بعد چيم ما اسم مان ھستيم و فکر کرديدي، به اسم مان چسبیوچکنکه ما ھمان اول، در کيو آن، به علت ا

  . منک يم و آن شد، يت داديم و به آن ھويوسته کرديپ

   :دي گوین مي را داشته باشد، بنابرای خواھد زندگیچون از جنس جسم است، م!.  فھمدی، فقط داشتن را ممنحاf، آن 

  . ,, دارمیمن زندگ,, 

چون اگر . ! ندارمیزندگ،   ھستمیمن از جنِس زندگم که ين کنيم و تلقييم، به خودمان بگويم بشناسي توانیحظه، ما من ليا

  !.  شود از من گرفتیرا م " یزندگ" ،  داشته باشمیزندگ

  !. ماند؟ی، م!چهرا از من گرفت، پس  " یزندگ" اگر بشود 

  !. شود آن را از من گرفت؟یچگونه م. ت استيي خداجوھر من.  ستیاريجوھر من ھش.  ستیجوھِر من زندگ

  !.  شود؟ی می من، چه نوع، منرند، آن موقع آن يت را از من بگيي، خدایارياگر ھش

، منن يد که اي شویکدفعه شما متوجه مي!. دي شناسی شود و شما آن را می، رو میمِن ذھن.  دارمیمِن ذھن، من : فھممیپس م

  .  کندیفقط با زمان کار م

   دھد؟ی میچه معن، من، ماِل من :ديي گوی شمامیوقت

  .ساختار و محتوال شده از ي تشکیبافت.  ستدوگانه ی شما، بافتین مِن ذھنيد که اي شویبعد متوجه م

 که چه مياد گرفته اي" رون ھست و ما فرھنگاي ست که در بیيزھاي، ھمان چ آنیمحتواد و ي آی مماِل مناز ، ساختارش

 درست کرده ی، که مربوط به ساختار و ساختمان است، مِن ذھنماِل منق يم و از طريده ايرد و به آنھا چسب ارزش دایزيچ

  !.ميا

ِز يا چيمت است ي، به اصط\ح، پُر قیست که اسباب بازيم، مھم نيري گی را می، اسباب باز)، سه سالهدو(ک بچه ياز 

  !.؟ستيچ ماِل من، : داندینکه مي ایبرا.  کندیغ و داد ميبه ج شود، دردناک است، شروع ی ست، بچه ناراحت میکوچولول

  !. ت اش کردهي را جزو ھویآن اسباب باز. ت شدهي، ھم ھوی، با آن اسباب باز)یريادگي( با آن ساختار و ماِل منبا 

  . نندي ھم بنشی توانند به جایمحتوا ھا ھم م

   :دي گویساختارش که م.  رودیادش ميگر ي دۀقيد، دو دقي بدھ به اویگريز ديد و چيري را از او بگیاگر آن اسباب باز

  . شوندی محتواھا عوض می رود ولین نمياز ب،  ,, ماِل من ,, 

  .ستمي، ما نی زندگیِ ن، محتوايپس بنابرا

پس . ميستين"  ما" آن محتواھا . ميده اي، که ساختار و ساختمان است، به محتواھا چسب ,,ماِل من,, ِق يم که از طري دانیما م

  .ميستي، ما نیکِل مِن ذھن

ن لحظه را که ينصورت که ما انسان ھا، ايبه ا.  شودیده ميگر دي دیه نوعين قضيم، اي نگاه مان را عوض کنۀيحاf، زاو

ن ين لحظه و اتفاِق ايِت ايم، با وضعيت است و ما ھمان ھستيت است و از جنس ابدي نھای ست و عمق و وسعِت آن بیزندگ

  !.ميري بگیکي لحظه،

 و شما ِت  خداستينھا ید و بي را که از جنِس آن ھستن لحظهيام، اگر شما يت اين لحظه، محتواست که ما با آن ھم ھوياتفاِق ا

 .  که بزرگ شده و حاf مرسدس بنز داردی، مثل آن کودکديريبگ یکي،  اُفتدی که اتفاق میزيآن چ یعنيد، با محتوا، ياو ھست
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 یرند، ناراحت ميم، ا�ن مرسدس بنزمان را بگي شدی گرفتند ناراحت می را از ما مین موقع اسباب باز کند، آیفرق نم

م، يري گی را مین جھاني ایِ زھايچ. ِن ھمان را درست کردني ع:یعني یت شدگي و ھم ھو ستیت شدگيھمان ھم ھو. ميشو

م، يت دھيم که به آن محتواھا، حس وجود، حس ھوي دارت راين خاصي، ایاريما بعنوان ھش. مي چسبیِق ذھن به آنھا مياز طر

 تواند ما را ناراحت کند و ما ی شود که ھر کدام بار دارد، ھر کدام می درست میب با چرخِش فکرھا، من ذھنين ترتيو به ا

اتفاق، . ميزي گریبه فُرم، به اتفاق، م است، تيت است و ابدي نھایبن لحظه که ي، از ان لحظهيم از ايزي گریمھر لحظه، 

  .نده و گذشته ستيمعادِل آ

  !. یت ھستي، تو ھم خدائی ھستیزندگ، از جنِس یاريتو ھم از جنِس ھش!. ؟یھ :د کهي گوی مماا�ن به 

  !.ميستي نینجا کاره اي که اما، ی کنینکار را مي اتو :دي گوی کند، و میبه خدا ھم رو م

  .  کندی را ھم به ما ثابت می زور بودِن مِن ذھنی، بیکاِرگين صحبت، بيبا ا

  ن؟ي چندیزي چه گر،!یھ : کندیت با ما صحبت مي و ابدیاريموfنا، بعنواِن ھش

 دھد و آن ی، به فُرِم کوچولو که ذھن ات نشان میت ھستي، ابدیت ھستي نھای، بن لحظهيان لحظه، که در ينقدر از ايا راــچ

   !.؟ی خواھین لحظه، تو چه مي، از اتفاق ا!ین لحظه ھستياق ا اتفی کنیچرا فکر م!. یزي گریفرم در زمان ھست، م

  )!. اُفتندی و اتفاقات در تو مین لحظه ھستياتو (

  !.؟ی خواھی میچرا از اتفاق، زندگ

ن من يم که اي شویم، متوجه مي کنی مطالعه می را که کمیمِن ذھن. ميزي گرینده و گذشته مين لحظه، به آينکه ما از اي ایبرا

  !. زدي گرینده و گذشته مي داند، به آینده مينجات را در آ، یذھن

  . !ن لحظه باشدي تواند ھم خط با ایز است، نمي ست، در ستین لحظه که زندگي با ا،یمن ذھن

زه کند، اما بعد از يک ذره کمتر ستي تواند ی کند، میک ذره ارضاء اش مي ست و ی من ذھنۀت، مورد ع\قي وضعیوقت

  .زدي گرینده مي به آ، بازیمدت کوتاھ

د ي جدۀم، خاني خرید ميک ُمبِل جدي.  تواند با آن پُز دھدی، میمِن ذھنم، دو روز، سه روز، ي خرین خوب ميک ماشي" مث\

 داده، ی مید به او زندگي که محتوا بوده و بایزين چي شود که ای ست، اما بعد از چند روز، متوجه میم، با آن راضي خریم

  .ميده شويين فُرم زاي طرح شده که ندھد، تا ما از ایسم طوريد ھم بدھد، چون مکانينبا!.  دھدینم

  .ت نخواھد دادي، به شما رضایزيچ گري، ھیيچ محتوايھپس 

 تواند از جسم ین ميند، بنابراي تواند ببی ست، فقط جسم ھا را می جسمیاري از جنس فرم است و ھشی چون من ذھنیاز طرف

 ی خواھد، به او نمی می را که مِن ذھنیتي و ھوین لحظه، زندگين لحظه، اتفاِق ايھد و چون جسِم ات بخواي و ھویھا زندگ

  . خواھد دادیز، آنجا، به من زندگيآن چ :دي گویزد، مي گرینده مينده ست، به آيدش به آيدھد، ام

گر  ينکه اگر ھم خط باشد، دي ای بران لحظه ھم خط باشد،ي تواند با این لحظه نمي در ای من ذھن:ن ھست کهي ایک آگاھيپس 

 یزيدن به آن چي رسی کند برای میله اي ست، وسین لحظه را که زندگين است که ايوجودش بسته به ا. وجود نخواھد داشت

  !. مي کنی که ما می، کار! در آن استیکه زندگ

 دھد، ی به ما زندگممکن است که ندهي در آیزيک چيدن به ي رسی ست، برایله ايوس ما، یاما برا.  ستین لحظه، زندگيا

  !.ميزه نکني، اگر ست!تازه
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آن . خواھد داد یبه ما زندگ  رسد کهی میي رود به جای که مینطورين لحظه، ھميِت اين لحظه، فُرِم و وضعيا :ميي گویم

  . ستیم و آن زندگي آوریم، بدست مي خواھی که میزيچ

  . نده نرويبه آ، !نجاين ايبنش.  ستیزندگ، نجايا، ن لحظهيا :دي گویموfنا م.  استتوھمن يکه ايدر حال

ت ات و حس زنده بودن ات را حفظ ي نھای ات، بیاري ات، ھشی فرمیب. ی ھستی فرمینکه تو از جنس بي ایبرا. به فرم نرو

  . مي، مقدار حرکت دارختنيگرن يم که ما در اياما بارھا گفت. کن

  . ميزي گریم ن لحظهين سرعت ما از اي رود و با ایلومتر مياد کل ذھن، با سرعت ھفتين ذھن، اتومبيماش

م که يم ببني خواھیل مياتفاقات، ما را مجذوب کرده، محصور کرده، با شتاب و با م" ن لحظه و ک\ين ا�ن، اتفاق ايپس ھم

  . !غلط استن يم و اي دانی را در اتفاقات میم، زندگي داری جسمیارينکه ما ھشي ایفتد؟ براي خواھد بی میچه اتفاق

 ی اُفتد، کم می مینم چه اتفاقيببکه نده، ي شما را به رفتن به آی، اشتھاستي در اتفاقات نیزندگن موضوع که يدار شدن به ايب

  . کند

 ی مینطوري ای ست، که من ذھنیِز بد و خطرناکيک چي ست، ی، که زندگحاT، نجايانکه ي مثل ایعني، یزيگراصط\حِ 

  !.لومتري؟ با سرعت ھفتاد کیبا چه سرعت. مي کنی مفراراز آن ، و ما !نديب

د نگه ي خواھیزد، چگونه مي گرین لحظه ميلومتر از اي را که ماِل من و شماست، با سرعت ھفتاد کین من ذھنيحاf شما، ا

  . ِت ماستيمسئولزد؟، ُخب يد که نگريدار

 فُرم است، آمده  و ی که بیاري ھش،اي. ميدار شويد بي خواب، بام، وسطِ يدن ھستي، در حاِل خواب دیاري، ما بصورِت ھشیعني

ن را ھم گفته يبارھا ا!.  داندی ماتيتجربش را  خودات شده که يا چنان محصور و مجذوِب تجربي گم شده، یاِت ماديدر تجرب

  . ستیاري ھشۀم که اسم ما تجربيا

م، ي ھستیاري ست، ما ھشیاري ھشۀ اُفتد، تجربه ست، تجربی ممان اتفاقيھر چه برا.  ستیاري ھشۀ ما، تجربۀاسِم ما، حرف

  . ستیاري ھشۀ شود، تجربین نميگر بھتر از اي مھم است و دیليم خي کنیبدِن ما که فکر م

ت، يي، خدایاريھش.  رودیرد، و از آن َدر مي مین بدن ميکدفعه اي کند، ی می آمده، بدن را ساخته و در آن زندگیاريھش

        .     ستي نی شود و سوختنیده نمييرد و زاي می که اسانِس شماست، نمیزيآن چ.  رودیرون ميب

   ن؟ي چندیزي چه گر،!یھ :مي ھستاو در حاِل صحبت کردن با 

ست، ي ست، از جنس خواب نی، از جنس آگاھ. شنودی ماود، ي شنوی مشما شنود، ی فھمد، میِت خدا را دارد، مياو خاص

  .ندي بیخواب م" ده و واقعايخواب!. ا�ن به خواب رفته

ن است که خواِب يم، مثل ايا ھستين دنياِت اي و درخواِب تجربی ما که در خواِب مِن ذھنۀھم.  ھم کابوس استیخواِب مِن ذھن

   :نکهي ایبرا. ميني بیبد م

 ی ناراضۀک گذشتيم، از يرو ینده ميم، به آينکه به ثمر برسي ایم، براي ھستیم، ناراضيم، خشم دارينه داريم، کيرنجش دار

 خراب یم، زندگيدي نرسیم که به زندگيرھا داشتيم، تقصيامده، قضاوت ھا داشتي در نیم، کارھا بر وفِق مراِد مِن ذھنيي آیم

  !.ِت ماستين وضعي ا...شد، 

 یاتفاقات زندگنده از يم تا در آي رویم و مي بر اساِس آنھا درست کرد،منک ي گذشته، یت ھاي از وضعیتيما با نارضا

  . وجود نداردیزين چيچن!. توھم است" ن ک\يا. بخواھد و در آنجاھا به ثمر برسد
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  ... که ی شوی، مگر متوجه نم!ینکار را بکني ای خواھیچقدر من؟ ي چندیزي چه گر،!یھ!. دار شوي، ب!یھ

   :دي گوین مييحاf، پا

  !).فھمد یانسان نم.  فھمدیموfنا م(!.  فھممیمن نم، رمز مگو به

   .) دھدیح ميالبته خودش توض(.  لغزد؟یمان کجا مي که پای دھیح نشان ما نمي اشتباه ما را صرچرا

  ست؟يرمز چ

  د؟ي شوین ميد چرا خشمگي دانیشما م. مي شوین مي رمز است، ما خشمگخشم

م و بعد ي کشی زحمت م بچه مانی، برایست سال با من ذھنينکه ما بيرمز است، انه يک رمز است، رنجش رمز است، ترس

م و ا�ن آن رابطه ي بچه بزرگ کرده ای بِد مِن ذھنیِ ، با انرژینکه با مِن ذھني ایم، براي کرده ااشتباهم يني بیست سال مياز ب

ده ينطور شده؟ مگر شما کار نکرده و زحمت نکشيست، رمز است، چرا اي نیم و رابطه عشقيم نداريد داشته باشي که بایا

  ".د يده ايبته که زحمت کشال!. " د؟يا

، یگاه مِن ذھني از پایعني.  ستی فکر و عمِل مِن ذھنۀجيد، نتي آیش مي ما پی که برای ھر گرفتاری، ھر بدبختیھر درد

  .! قبول نداردیمِن ذھن.  فکر و عمل ماستۀجينت. م که آن درد بوجود آمدهيفکر و عمل کرده ا

س ام کرده، ي کرده، پدر و مادرم کردند، رئ...او ,,  :دي گوی دارد و متيئولعدم مس و حس مWمت بنام ی ابزاریمِن ذھن

  !.رفتن را بلد استيت نپذيم\مت کردن و مسئول. ,, ...جامعه کرده، دولت کرده، 

  ! ".ن درست است؟يا ايآ" 

  .د؟يزي گریست، چگونه م ین لحظه که زندگيد که شما؟ از اينيد، ببي کنیِر نورافکن، خوب به خودتان نگاه ميپس، شما، ز

  !.زدي گرین لحظه مي بترسد، از ایاگر کس"  شود، مث\یختن مي را که ا�ن گفتم، سبب گرین مطالبي اۀالبته، ھم

  .ز استيسِم گريترس، مکان" اص\

  .ز استيسِم گريخشم، مکان

 م\مت ندارد، از فرم ھا توقع نه ندارد،ي ست، خشم ندارد، ترس ندارد، رنجش ندارد، کین لحظه از جنس زندگي که ایکس

  .دي آی جوشد و باf می او میتي نھای از بی، زندگن لحظهيا. نکه انسان ھا فُرم اند، توقع نداردي ایبرا. ندارد

  .ديدا کنيد پيشما با.  ستیت شدگي که گفتم، محصوِل ھم ھو...نه و ين ترس و خشم و رنجش و کياما ھم

  .د؟ لغزی تان کجا مید که پاي شناسیم

د يز مورد تھديم و آن چي شویت مي ھم ھویزي با چیوقت.  شودیجاد ميم اي روینکه به ذھن مين حالت ھا، بعد از ايچون ا

  .نھا ھمه توھم استيا.  از وجودمان شدهیچون قسمت. مي ترسیرد، ميقرار بگ

  :"ترس دو نوع است، مث\. ترس، توھم است" ک\

  . ستی و منطقین ترس واقعيا.  رودی ترسد و کنار مین شخص ميسد، ا ری میونيابان است و کامي وسط خیکس

مگر من با . ستين ترس درست ني، ا ,,دياين بييمت خانه ام پاي ترسم قینکه مي ای برد برایشب من خوابم نم,, ، ی وقتیول

  .ود رین نمي ام که از بید، زندگي آین مييچه کنم که پا!. دياين بيي، پا!ت ام؟يخانه ام، ھم ھو

  !. مرا ترک کند، ترک کندیاگر ممکن است کس

  !. کندی من، کار میِ ، براماِل منت ام، ھمان ساختاِر ي چون با آن ھم ھویول!. ديايد، بدست نيايف\ن پول بدستم ن



                        2014Aug               519 #   Program ٩٩٩٩١١١١٥٥٥٥20 شماره حضور گنج برنامه

11 

 

  .  شودیل ميتبد خواستن، به " بعدا،ساختارآن 

  ).ده دارديآن فام، تکرار ينھا را بارھا گفته ايا(.  زنده ستخواستن به یپس مِن ذھن

  !.ميزي گرین لحظه مي افتد، ما از ایم,,  خواستن ,, به یھر موقع مِن ذھنپس 

ن اشتباه گرفتِن يم، ھمي اُفتی لغزد و به ذھن می ما میِ  که پایين جاين مغلطه، بزرگتريد، مادِر مغلطه، بزرگتري شایول

  !.ن لحظه ستيافُرم ، با  ن لحظهي ایِ فضا

ن علت است که مِن ين ھم به ايم و ايري گی م ستیزندگ که ن لحظهي ایِ بجان لحظه را يِت اين لحظه، وضعي افُرمِ ، ما  یعني

که يند در حالي بی کند، چون فقط آن را میزه مين لحظه، شروع به ستيِت اي دارد و با وضعی جسمیاري فقط ھشیذھن

   !.ن لحظه ستي اۀافيکWه و قند، ي بی را که ذھن من لحظهيت ايوضع

د، با خودتان ي کنیزه ميد، با خدا ستي کنید، جنگ ميزي ستین لحظه که مي اۀافيشما با ق.  ست، خداستین لحظه زندگيا

نکه ي اید، براي کنیم ندهي در آیدن به فُرمي رسی برایپلکاند و ي دھین لحظه را از دست مي، اآند و ع\وه بر ي کنیزه ميست

  .دياز جنِس جسم ھست

  .ن ببرم؟ ،،يت را چگونه از بين جسمّ يمن ا ،، :دييممکن است بگو

  !. ن استيمسئله ھم ". بله" 

ن جسم ين فکر به آن فکر، ايم، از اي کنیاد فکر مينکه با سرعِت زيم، ھمي سازین جسم را مين است که ما اي ما، اۀمسئل

  . آوردین ميي را پای سازیمن ذھن، ی سازمنم، سرعِت ي کنی که ما ا�ن مطرح میيزھاين چيدانستن ھم.  شودیساخته م

  . رساندیلومتر مي کیلومتر به سي را از سرعت ھفتاد کیل مِن ذھني سرعِت اتومبیعني

  .ن لحظهيفرِم ا + ميھستن لحظه ي در ایت فضاداري نھایما ب یعني!. ده شدهيبلع" فضا تماما.   شودیکم کم فضا باز م

  . ماستی است، فکرھات روابط ماني شامل، بدِن ماست، وضع لحظهفرم

 ی جسمیاري، فقط ھشیل مِن ذھنيل به اتومبي، تبد) از مای بعضیبرا( کوچک شده، بسته شده، صفر شده یتناھي fیفضا

  .  ميدار

ن لحظه  ينکار، با ايم و با اي کنی را درست و قوی تند تند من ذھنمينخواھد و ما ياين بييل ذھن پايج که سرعت اتومبيبتدر

  . شودیم، فضا باز مين لحظه را مانع بدانيا اي م،يزه کنيست

  که ھست نبود، من بهیزين چي ااگر ا�ند ي آی ست که بنظر مین لحظه ھم طوريِت اي ست، وضعی جسمیاري ھشیمن ذھن

  !. ستي نی زندگ کنم که در آنجایفکر نم" اص\!.  ھستیز، زندگي، و در آن چ!دمي رسی مزيـــچ آن

  .مانع است... ن يپس ا.  ,,! برسم...آن  من به ، گذاردی نم...ن يا,,  :مي گویم

،  ی با زندگیعنين لحظه، ي، با ا برسم آن من به، گذاردینمن يا یحت، فکر کنم باشد که  ین لحظه طوريت اياگر وضع

  .  شومی مدشمن

  ". شوم ی، من ھم دشمن تو م!؟ی با من دشمن شوی خواھیتو م " :دي گوی میزندگ

  :دي گوی، به ما چه م، خدایزندگ

  ".، با من درست کن ی خواھی ھر چه متو ھستم، ی خامۀ مادمن انسان، یا" 

  .!نها يل شوم، در ذّراِت وجودت مرتعش شوم، تو را س\مت کنم؟ يت تبديفي با کیِ ، به زندگی خواھیاگر م
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  .؟ی خواھیک را ميکدام.  برمین ميب کنم، از ی شوم و بدن ات را خراب و مچاله میل مي، به درد تبدیتو دشمن من ھست

  :دي گویحاf، در غزل م

  !.م که دردمان آمدهيني بیکدفعه ميست؟ يان چيم جري فھمی و ما نمی کنین کارھا را ميتو ا، دا گويرمز مگو پ

  . گذاردی اسِم مقد و عَ لّ  حَ یفضان فضا را يتان خواھم گفت، که اي از موfنا، برای امروز در قصه ا

  .خ در آني ی آِب جوش ھست و مقداریِ ک فضاينکه ي ادرست مثل

م که، آب ي در آب جوش ھستیخي، بصورت )ميت شده ايبا ھر چه که ھم ھو(مان ي ھایت شدگي ما با دردھا و با ھم ھویعني

  .خ را ذوب کندي ی خواھد تکه ھایجوش م

  .نيت خوني ھمه خویا :دي گویکل غزل م" اص\

  ن است؟ي اش خونیچرا ُخو، نيت خوني ھمه خویا :دي گویبه خدا م

  .  را آب کندخين ي خواھد اینکه مي ایبرا

رون ي تواند شما را از آنجا بید، تا آنھا را آب نکند، نميسفت، محکم گرفته اخِ ي باورھا را مثل یک سري درد، یک سريشما 

  !.دي ِکشیشما ھم درد م.  کندیخ حمله مياز ھر طرف، آِب جوش، به . بِِکَشد

  ن؟ي چندیزي چه گریھ د؟ي کنیچگونه مقاومت م!. دي کنی ممقاومت شما را آب کند، شما خي خواھد ی مید که زندگي دانینم

  .ن جھانيا و به ذھنبا فرار به 

  !.ستي نیخبر ". ذھن به ندو" ست، ي نی، زندگی ذھنیفرم ھا در :ن است کهي ایک آگاھي

  !.ی گردیا دنبال چه؟ مين دنيدر ا. ا فرار نکنين دنيق ذھن ات به اياز طر

  . ستي نی در آنھا زندگی وجود دارد، ول استفادهیبرا ی با ارزشیزھايا، چين دنيالبته که در ا

 را در آنھا جستجو ی، چون اگر زندگ!آنھا در یفرار کن که اين در شهيراز .  نخواهی از آنھا زندگیآنھا را داشته باش ول" 

   "!.ی شوی، گم میکن

  !. شودیبه فکر کردن و انجام دادن قطع مبودن ، اتصال ! افتادهن اتفاقيھم

 به آن فکرن يدن از اي پریعنين تسلسل فکر، ي، در ا "ینينجا بنشي ایک نفسي"  و دين لحظه ساکن شوينکه در ايھمشما 

 که از ی فھمینم" اص\. !لومتريبا سرعت ھفتاد ک (.ی کنیجاد مي شکاف ا،ن فکر به آن فکرياز ان فکر به آن فکر، يفکر، از ا

 یم، با خدا کاري ما ھمه اش با ماده سرو کار داریعنيده ست و پوشاند ھم کفر است، ي پوشن لحظهي ایِ  روپس، !ی پرین فکر به آن فکر ميا

   .)ن لحظه ستي در ایاريز مھم تر از ھشيم و آن چي آگاه ھستیگريِز ديچنکه از ي ایم، برايستي از او نآگاهم، يندار

  .  ماستیاريت ھشيفي ما کیِ ز براين چين لحظه، مھمتريدر ا

 زنده ن لحظهيا در ماب، ين ترتين لحظه در ما زنده شده و به اي ما از جنس حضور است، خدا در ایاريت ھشيفي کیوقت

. ن، برقرار استا انجام داديا خلق کردن يا فکر کردن، ين لحظه ست، و شدن، ي که در ابودنن يا اتصاِل بيم و ارتباط يھست

 یِ  ست و انرژی از جنس من ذھنیاري نه، ھشاي . کندیزد و آن را باردار مي رینجا برکت به فکر و به عمِل من مي از ایعني

  ک است؟يکدام. زدي ری نمیزد، برکت زندگي ریبد م
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 باشد که در حال ی کاریرون لحظه، ي شود که تمرکزم ای برقرار می، به فکرم، به عمل ام، موقعیاري بعنوان ھشمناتصاِل 

 خدا، به شدن، به یعني، بودنن اتصال قطع است و اگر اتصاِل ي ایعني، اگر نباشم، باشمن لحظه ي در ایعني. انجام آن ھستم

  . فکر کردن، به انجام دادن برقرار نباشد، کارمان زار است

  که يتــــا زمان. دي کنیقضاوت نم. دي شویا تماشاگر مشم. دين لحظه آمدي شما به ایعني به شدن، برقرار شد، بودناگر اتصاِل 

   ". یري گی ات را بعھده نمیاريت ھشيفيت کيمسئول" ن لحظه شما يست و در اي برقرار نید، اتصالي کنین لحظه فرار مياز ا

ا يزد؟ يرکت به آن برن بيد که اي ازندهن لحظه يا در اين دارد که آي به ایرون، بستگيت شما در بيرون، وضعيفُرِم شما در ب

ن يا. مسئله خواھد بود.  خواھد بودید، در آن درد وگرفتاري کنیت ھا را درست مي آن وضعی من ذھنیِ  انرژۀلينه؟ اگر بوس

ن قانوِن يت بپردازد و اين جھان به فعالي خواھد اتصال را قطع کند و در ای ست، که مین مِن ذھنيھم. ھمان فرعون است

  .ستي نیدگست، قانون زنيخدا ن

 ما را از یم زندگيم، بعد اجازه بدھيت شويِق ذھِن مان ھم ھوي از طری از جھان مادیاندکن است که ما با ي ایقانون زندگ

  .زدي ما بریت ھاي اش را به فکر و عمل و وضعیق ما انرژي خود قائم کند و از طریرون بِِکَشد و رويآنجا ب

ا بد است؟ يحاf ا�ن چگونه ست، خوب است  ,, :ديد و قضاوت نکني تماشاگر باشن اتصال برقرار شود ويد ايشما اجازه دھ

   .,, ف است؟يا ضعيد است يان شديجر

  .ی گذری که میتو ھست ن؟ي چندیزي چه گریھ :دي گوی مین است که به زندگي ھمی، براستيچون دست شما ن

  !.چکاره امينجا ھي، من ایبا مِن ذھن

در (نکه ي ای برا شود؟،ی شود؟، چه نمیچه مد که ي شوینقدر نگران نمي، اچکاره ستي شما ھیمن ذھند که ياگر شما بدان

  .ست ن لحظهيا،  انسانیبراامت، يا روز قي، از نظر شما، روِز جزا، نيوم الدين، يوم الديمالک  )دي گوین ھم مييپا

امت ي، ق انسانیبرا ی طول دارد، ولیليقع خ شود، تا آنموی مزندهز در جھان به خدا يم، که ھمه چيامت بزرگ داريک قي

  .امت استين لحظه قيا. ن لحظه ستياش ا

 و امت استين لحظه قيا ۀ َحّل کنندین لحظه و فضايد که ايتان مطلب خواھم خواند که شما متوجه شوي برای ا�ن از مثنو

  . ديامت ھستيشما ق

  زد و اگر شما، پادشاِه روز جزا، صاحِب ي ری تان میزندگ یت ھايد، برکت به فکر و به عمل و به وضعيامت شوي قیوقت

ن لحظه يد و اتفاق اي شوی افتد، بعد از افتادن آن، شما آگاه می که مین لحظه، اتفاقياد که، يد و خوب بفھميروِز جزا، بدان

  .؟ نگران بشوم ،،چه ی،، برا : رودین مي تان از بی، نگرانميم و کنترل کنيم تنظي توانیرا ما نم

، شدن و بودنن اتصاِل ي، اینگران دانم که یچکاره ام، پس چرا نگران شوم؟، مين لحظه خداست و من ھياگر صاحِب اتفاِق ا

  .       کندی را، از فکر و عمِل مان، منفصل و جدا می، زندگخدا یعني

 شود که ی دارد، سبب میجاِن منفي ھجادِ ي ای که ذھن برایي و ترس و رنجش و تمام ابزارھاینگران" چرا نگران شوم؟، اتفاقا

  :دي گویحاf، به شما م. شتر به ذھن فرار کنميمن ب

  .ميف کردي گذشته تعرۀ صابر را ھفت!.؟ صابریصبر تو کو ا

ن ييپا(. دِن خداستيدمن، ي ا،نجا مستقر شوميا من در ک لحظهي :ديي گوی می به خودتان و زندگشما، ی به شما و زندگیعني

  .)دي گویم
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 یاريد، ھشيايرون بي بین وسط زندگيد، از ايندازي کند، فاصله بیک و پاسخ، که ذھن با آن کار مين تحري اگر شما بینعي

 اش را به شما یيت بودن و روشناي نھای بید و زندگي ھستید که از جنِس زندگيا حس کنيک لحظه فکر يد و شما يايرون بيب

   :د کهي شوینشان دھد، متوجه م

  .د ،،ي آی مصبرن از ي، و ا!ستمي نیمن ذھن، من، ! سرو کار دارموھمتَ بـــا، من با   بـــای،، ا

  : کنمیم، تکرار مي گذشته ھم گفتۀدر مورِد صبر، ھفت

 یلومتر ميکه ذھن با سرعت ھفتاد کيدر حال. )م ھم ھستيف تسليتعر( .ن لحظه ست، قبل از قضاوتيرش اتفاق ايصبر، پذ

   :ان بِکَشد در جھیزيخواھد مرا به چ

  .  استسختنکار ي روم، و ای، من نم,, را جستجو کن یبرو از آنجا خودت را جستجو کن، زندگ,, 

 شوم که بروم از آنھا خودم را که از جنس یده مين جھان کشي ایزھاي، من به چیک جاذبه اي، با یيرويک نينکه با ي ایبرا

   !. را جستجو کنمیا زندگي!. ت ھستم، جستجو کنميخدائ

  .,, ھستم؟ یمن ک ,, :ز بپرسمي بروم از آن چیعنيت ام را جستجو کنم، يھو

  :دي گوین خواب است، به شما ميم، اي شویدار نمين موضوع بيما چرا از ا

  !.ین درست شده اي که از صبر و از تمکی باشنده ایا، ني ھمه صبر و تمکی صابر ایصبر تو کو ا

 یفضادار. ھمه اش صبر است.  ستید، قادر کننده ست و فضاداري به خدا نگاه کنیعني، ديبه آن طرف نگاه کن :نيحاf، تمک

  .  کندیز، از جمله شما را در بَر و در آغوش گرفته و شما را قادر ميھمه چ.  ستیيفضاگشا. ست

   :نکهي ایعني صبرد، ي،  شما ھم، از جنس صبر ھستم به شماييايب یول

   ". ین حالت را از دست بدھي ای خواھی، و نمیبه زندگ ی شده ازندهن لحظه، يا" 

   ".ینجا نشستيک لحظه اي" 

  :دي گوی ِکَشد و می میزي شما را به سمت چین من ذھنيپس بنابرا. دي شده این لحظه، از جنِس زندگيدر ا

  دھم کهینشان منده به تو ي را در آیزي من چ،ايب،  ن توھم است، خواب استي را رھا کن، ای به زندگن زنده شدنيا,,  

   .,, ! در آن استیزندگ

   ".نه"  :ديي گویشما م

  . کامل استیِ اريمستلزِم ھش. ن صبر استيا

 و به یستاده اين لحظه اي، در اـــــــزيت. نه. من صبر دارم :یي بگوینطوري و ھمیت را ببنديست که چشم ھايصبر آن ن" 

 کنند، واکنش نشان ی کنند که عصبانیک ميات ھستند، تو را تحر در اطراف ی عده ای شوی و متوجه می کنیجھان نگاه م

  .دي رویشما نمو . !یخته اي، گر!ین لحظه رفته اياز ا، ی، واکنش نشان بدھ!یبدھ

 ی اُفتند که میرون اتفاق ميت ھا ھم در بي وضعیک سريجان و واکنش وادارند، ي خواھند شما را به ھی مینه تنھا عده ا

  .             دي رویشما نم. ت کننديت ھا ھم ھويت ھا بِکشند و شما را با وضعيوضعخواھند شما را به 

  ".د؟ ي رویچرا نم" 

 ی ست که، از آنطرف مین انرژي، ااصWح کنندهد که درست کننده و ي دانی از شما عبور کند و مین انرژيد که اي خواھیم

  !.د شودي خواھد تولی ممناز  و خشم و ترس، ا�ن ی که در اثر نگرانیزيد، نه آن چيآ
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   :ديد بدانيباد، ي دانیاگر نم. دي دانیم را نيا

 به اصط\ح باf یجانات منفي و ھی منفی و رنجش و واکنش ھای، در اثر ترس و نگرانی که بخواھد از مِن ذھنین انرژيا

  .دھد تواند انجام ی نمیچ کاري، ھید و بر اساس آن حرف زده و عمل شود، جز خرابکاريايب

  . نيتمکو  با صبـــــــرد، يايد که از آنطرف برکت بيد اجازه بدھي بد شده، باین اقداماتيتان در اثر چنيت ھايپس شما اگر وضع

  .ن سخت استيصبر و تمک.  استاطاعتن در مورد شما، يتمک

در مورد . اورندي در بن حالتي خواھند، مرا از ای اق\م ھستند که میک سريرون، ينکه در بي ای سخت است، براصبر

  . ن کندي تواند تمکینم" ، اص\ی ھم که من ذھننيتمک

   :ديي گوی در حالت صبر، شما میول.  ,,م درست استي گوی، ھر چه من م!ینيچه تمک,,  :دي گوی میمن ذھن

  . ,,ن درست استيا,,  :دي گویجاناتش مي با ھینکه من ذھنيولو ا

  ).ميدار شدن ھستيدر حاِل ب(.  فھمم ،،یگر مي ا�ن د کنم،ینکار را نمي روم، ای،، من نم

  

  .م و ھم از غزليرياد بگي ی به ما کمک خواھد که ھم از مثنوین مثنويا.  خوانمیتان ميع براي سریت از مثنويچند ب

   :ديي گوید، مي گردیم، شما به خودتان برمي خوانی که ما میتيھر ب

  .جاد کرده ام؟ ،،ي در خودم ایرييت، چه تغين بي،، من با ا

  .د استيتکرار کل : کنمی میاد آوريدوباره !. ديت را درست نخوانده ايامده، پس بي در شما بوجود نیرييچ تغياگر ھ

ک ي، یک انرژي، ی مثنوۀا قصياِت غزل موfنا يدر اب" ات درست شده، مخصوصاين ابين برنامه که بر اساِس ھميدر ا

  . شودید، در درون تان زنده مياد بخواني ز وجود دارد که اگر آنھا رایيمعنا

   :دي کنی ادبیِ  معنید سطحيد و بخواھيکبار بخوانياگر فقط 

و  ,, ...م، ي برویت بعديم، به بي برویت بعدي دھد، به بی را میمعن... ن يت، اين بي دھد، ای را میمعن... ن يت، اين بيا,, 

  !. خوردید، بدرد نمي کنی ادبیِ ، معنید سطحيبخواھ

   :دي پرسیپس شما ازخودتان م

دم که من از يا شني کند؟، آیدار شدم؟، با من صحبت ميدم؟، بي، را شن!یــھِ ا ي من گذاشت؟، آی رویِت اول، چه اثري،، ب

ا يزم؟، آي گرین لحظه، ميا از ايد مستقر باشم و آرامش داشته باشم؟، آين لحظه بايت ھستم و در اي ھستم، خدائیاريجنس ھش

ک خواب اند و مرا محصور کرده يرون ھستند، مثل ي که در بیاتي شوم تجربیا متوجه مينم؟، آي بی را مزمي گریِ سم ھايمکان

ا ا�ن، من در ي ھستم؟، آیکه خودم از جنِس زندگي، در حال! خواھمی میو مرتب دنبال تجربه ھستم و از تجربه ھا زندگ

   ھستم که جسم ام را در آغوش گرفته ام؟،یاري ھستم؟، ھشی خالیِ نِس فضا ھستم؟، از جینم که از جنِس فضاداري بیخودم م

  !. دارمیاشکال کنم؟، اگر نه، ی ست، من ھم با آن حس وحدت میکي، خدا ی با زندگیا ھمانطور که آن فضاداريآ

  .ندي آین لحظه با ھم مينجا و ايا شهيھم. نجا نشسته ام؟ين لحظه و در ايک نفس در ايا يآ

اگر .  امزندهن لحظه يدر ا" قتايا نه، حقينم؟، ي بی، ذھن مین لحظه را بصورت فُرم و زماِن روانشناختينجا و ايا من ايآ

       !.      ن معنا در من زنده نشدهيستم، ھنوز اين

  .ست؟ ،،، در حاِل صبر، چه ھین و اطاعِت من از زندگي کنم؟ ع\ئِم تمکیمن يتمکا من ي شناسم؟، آی را مصبر" ا واقعايآ
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  ".س يآقا، خانم، بنو" 

  !.دي گوی مبه من!. دي گوی مبه شمارا  صابر یصبر تو کو ا

  .ميسيد بنويباا ي". بله " ؟،  شنومیمام را ين پيا من اي آیول

*  

  

  ۴٣٧ت ي، دفتر ششم، بی، مثنویمولو
  

 یادهيعکس خود در صورت من د

  یادهيش بر جوشيتال خودر ِق 

 ی موfنا ماشاءهللا، طوfنیقصه ھا. مي گوی کنم و فقط ارتباطش را به شما مینجا شروع ميامن از م، ينکه وقت نداري ایبرا

  . کنمیشاره م کند، ای که به ما کمک میاتيخوانده ام، فقط به آن اب" ن مطالب را قب\يا" ست و اتفاقا

   :دي گویم

  . ميني بی میکيما عکس مان را در صورت 

ن ياگرشما ا. ديني بی، خودتان را م!د که آن نقص ھا در شما ھستيد، بدانيني بید و نقص ھا را مي کنی نگاه میکيشما اگر به 

   :ديي گوینم. ديي آی بودن در مید، از حالِت قربانيرا قبول کن

 شان ی کنم، نقص ھاین آدم ھا نگاه مي به اینکه وقتي ایبرا ...دم ناقص است، آن آدم ناقص است، ن آيراد ھستم، اي ایمن ب

  .نمي بیرا م

 و ید و زندگي شوی شود، رد می که از درون انسان ھا رد مید، مثل آن اشعه اي، مستقر شوین لحظه شما، به زندگيدر ا

  . ديني بی را در او میيبايز

  ". ھست تو بدان که آن نقص در ،یني بیم نقص را یوقت" 

  . ,,یتو ناقص,,  :یي بگوی گردیپس برنم

  چرا؟!. ی پَری کشتِن او باf نم)قِتالدر د ي گوینجا ميا(ت کردن و در ين، در اذيبنابرا

   :یي گویچون م. ی او ھستیِ  نقص ھایِ  که قربانی کنی فکر نمتونکه، ي ایبرا

  . دھد ،،ی مرا نشان میِ نم، نقص ھاي بی که در او میينقص ھا. نميب یمن در او نقص م. نه ستيين آدم آي،، ا

آن دِن يفھم ینکار درست است وليالبته ا(. ديقبول کن ینطوريد، ھميبا ذھن تان قبول کن" ن موضوع را فع\يد اي توانیاگر شما نم

ن نقص ھا را ياند و ي بیص ھا را م کند، نقی که نگاه می کند و به ھر کسی، حس نقص مینکه، مِن ذھني ایبرا). سخت است

  . ندي را در او نبی شود که زندگیدن، سبب ميد

  . مينيم نقص ببي خواھیچون ما م

   ." خودش را یند؟، نقص ھاي بی را می کینقص ھا" 

،  ,,یتو ناقص ,, :با م\مت کردنا ي و ،مي جوشی، مر آنييا تغيا لطمه زدن به آن، ين بردن آن، ي از بیجه برايو در نت

   :مي کنی ماجرا میِ خودمان را قربان

  . ,, ھم ندارم نقصکي و من ی کنم، تو پُر از نقصی میِف من، که با تو زندگيح,, 
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  . ميني بی خودمان را در او میِ م، عکِس خودمان، نقص ھاي داریپس ما، چون مِن ذھن

   ".نه" م؟ يا ما از جنِس نقص ھا ھستيآ

  .ميتحمل اش را ندار ". بله" م؟ يني ببمان رايم نقص ھاي ترسیا ما ميآ

  . ترسدیم.  رودیِر بار نميز ". نه"  رود؟ ی خود میدِن نقص ھاير باِر دي زیا مِن ذھنيآ

 یم. ميدا کني آنجا پی بدیِ زھايم چي ترسیم ". نه" م؟ ي خودمان را بشناسی مِن ذھنیم حتي، حاضریا ما بعنواِن مِن ذھنيآ

  .  ,,گري ھست دیک طوري حاf، باfخره،,,  :مييگو

  !. راد دارميب و ايع :نمي بی کنم، می روم نگاه میم

 یساختگ" ، عمومای مِن ذھنینقص ھا. ميستي نی مِن ذھنیِ م، ما از جنِس نقص ھاي ھستیم که ما از جنِس زندگي دانی میول

 یم و حس نقص ميستي وصل نیبه زندگن است که ما ينھا در اي اۀشير"  ھستند و عموماین مِن ذھني خوِد ھمۀساخت. ھستند

  . م بوديچ موقع، شاد نخواھي ست که ما ھیسميک مکانيحس نقص، . ميکن

  .          اندي زای ما را از ذھن مین آگاھيم، ھميستيم که چرا شاد نيد از خودمان بپرسيباfخره با

   که در َچه شد فرویريچو آن شھم

  عکس خود را خصم خود پنداشت او

   :دي گویم.  کندیران اشاره مير و نخجياِن شبه داست

  . ب داده بودير را فريخرگوش، ش.  کندی، در چاه نگاه م)ت استي با خرگوش ھم ھویعني(، خرگوش را بغل گرفته یريش

  . ميم و در آغوش گرفته ايت ھستي ست که با آنھا ھم ھویيزھايم، خرگوش ھم چير ما ھستيش

   .ر، گرفتهيآن خرگوِش خودش است که آن شفکر کرد که !. ديک خرگوش ديبا ر به چاه نگاه کرد، خودش را يش

   : که بغل کرده بود، گفتیچون خرگوش

  .)سرش ک\ه گذاشت(ن چاه است ي گرفت و ا�ن در ایري از آن دو را شیکيدو تا خرگوش بود، 

  !.ندي بی دانست که عکِس خودش را میر ھم مثل ما بود، نميش

  . ن بگذار و خودت نگاه کنيترسم، مرا زم یمن م :خرگوش گفت

  . ده بود، بکشدي که خرگوشش را دزدیرير به چاه ھجوم برد تا آن شيش

، تو نقص خودت را در آنھا یا به سرشان بزني، یا عوض کني، یت کنياور تا آنھا را اذيبه مردم ھجوم ن تو :دي گویموfنا م

  !.یني بیم

  .ديد از خودتان بپرسي کند؟ بایت در شما اثر مين بيا ايآ

  یکشَ  ی، ضدِّ ھست باشد بینف

  ی اندکیتا ز ضد، ضد را بدان

م، ي ھستیم، از جنِس مِن ذھني چرخد و مقدار حرکت داریلومتر ذھن مان ميا�ن که ما با سرعِت ھفتاد ک :دي گویموfنا م

د يم، چکار بايدار شويد بين تجربه ھا باين خواب و افسوِن ايم، وسِط اين تجربه ھا شده ايم و مجذوِب ايوسط خواب ھست

  م؟يبکن

  ؟ یزي گری چقدر م،)؟یزي چند گر:م، گفتيداشت زمان یِ ت غزل، نفيدر ب("  چه؟، مث\یِ نف.  کنینف: دي گویم
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  !.؟یزي گری چقدر م:گفت.  زمان ھستیِ در آنجا، نف

  .رما به فُ ي. ميزي گرینده ميم، ما به زمان، به گذشته و به آيزي گری میوقت

   ."م ي کنینف" 

  . ستمين ...ن يا ،، من از جنِس :ميي گوین است که مي ایک راِه نفي

ن ين لحظه را، در اي فُرِم ا،یعنيد، يي بگوبلهن لحظه، ين لحظه، به فُرِم اياگر شما در ا. دياين لحظه بيتماِم حواس ات، به اا ي

Wدي کرده اید، زمان را نفيريبپذ" لحظه، کام.  

  .  کندی می َشک، از جنِس زندگیرا ب شما ینف

  . استحس وجود در ذھنن ي، ھمھست". ، ضِد ھست، است ینف " :دي گویموfنا م

  :ديي گوید، مي کنی مینده را نفيد، گذشته و آيي آین لحظه مي به اید، وقتي کنی، م)انکار( ی زمان را نفیشما وقت

  .  روم ،،ینده نمي،، من به گذشته و آ

  :یي گوی و می کنی میاتفاقات را نف. ستي در فُرم، در اتفاقات، نی زندگ: کهی شده ا ا�ن آگاهاي

ن يا.  خواھم خودم را در اتفاقات جستجو کنمی خواھم، نمی نمی از اتفاقات، زندگ. خواھم ،،ی،، من از اتفاقات، خودم را نم

  . استینف

 ید که واکنش نشان دادن نفي دانید، مي دھینش نشان نم کند، شما واکیک مي شما را به واکنش نشان دادن، تحریکياگر 

  . استیواکنش نشان ندادن، نف. ستين

  . ستم ،،يمن از جنِس تو ن ،، :ديي گویم

البته، خدا . دي کنیاورد، شما ھست را نفي خواھد آن ھست را باf بی کند و می خواھد شما را عصبانی زده و می حرفیکس

  .د که خدا ضد داردي گوینم، ی کنیگـــــــر نفا :دي گویموfنا م. ضد ندارد

  .   ستيضِد قرمز ن. ستيرنگ، مادر است، ضد آنھا نينور ب.  رنگ ھاستۀرنگ، مادر ھميد نور بيفرض کن

   :ميي گوی میعني. ميم بشناسي توانی قرمز مۀلي را بوسیما آب

 :دي گوی میکيآن .  امید من آبي گوی میکي.  من قرمزم:دي گوی میکي زنند، ین، داد ميبنابرا. ، با ھم متفاوت اندیقرمز و آب

  .من زردم

، اگر آن را یم ھستي، که ما ا�ن شده ای ھستۀرندي در بَر گیِ فضا :د کهي خواھد بگوی، میعني. مي رسیاز ضد، به ضد مما 

   . دھدی میک لحظه، به ما آگھين ي و اک لحظهي آن، ۀرندي در بر گیم فضاي شویم، مي کنینف

  ستي ضد، اع\م نین زمان جز نفيا

  ستيدام ن ی بین نشأت دمياندر

  .مي نداریگريچ راِه دي، ھیر از راِه نفين زمان، غين لحظه، ايا

  . ستم ،،ين جسم ني ،، ا:دييد بگويد مکان، بايياگر بگو

  . ظه ام ،،ن لحينکه از جنس اي ای روم براینده نمي ،، من به گذشته و آ:دييد بگويد زمان، بايياگر بگو

  ت، ي ابدۀ شدی ذھنیم که حالت مصنوعي دانیم و ميت شويت و ابدي نھاینکه از جنس بي ایم برايي آین لحظه ميما به ا
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نکه ما ين لحظه جز اي کوچولوست، مکان است و ایِ ن جسم ھاين لحظه، ھميِت اي نھای بۀ شدینده ست و حالِت ذھنيگذشته و آ

. مي نداریگريچ راِه ديم، ھي کنیت ھاست، را نفينده و مکان را که جسم ماست، وضعي آ گذشته ویعني، یزمان روانشناخت

م، ھر يياينکه ما به ذھن بي ایعنين نشأت، يو درا.  تواند خودش را به ما نشان دھدی نمی زندگیعني. مي نداریِ چ راِه آگھيھ

  ). خوانمیتان ميھم برا" مام داشت و حتين خواھييدر پا(. مي اُفتی میت شدگيلحظه، به داِم ھم ھو

  . incarnation ھا، یبقوِل شرق. مي روین لحظه، به درون صندوق مي، ایاري ما بصورِت ھش

  . ستی دو صندوق، زندگۀفاصل. دي آیم و جسم باf مي روید و به درون آن مي آیم، فکر مي ھستیاريما ھش

  :دي گوی موfنا م...گر، ياز آنجا در آمده، به صندوق دم و ي رویگر مي دی به درون صندوقیک صندوق درآمده، فورياز 

  .برکت است، عشق است. نو نو.  ستیزدي شراِب ایعنين دو صندوق، نو نو مسکر است، ي بۀفاصل

  چرا؟. ِد من، به رفتن در صندوق استيل شدي، میداِم بعد. ، آنجاستیم، داِم بعدي آی میاريحاf، من بعنوان ھش

به " ست، ي نیم که در صندوق خبريدار شويک لحظه، اگر بي. وق که فُرم است، خودم را جستجو کنمعادت کرده ام از صند

   ". مانمین دو فکر مي بۀدر فاصل.  رومیصندوق نم

 اگر آگاهست، لحظه ن دو فکر، ھمان ي اۀ شوم، فاصلی شوم، دوباره بصورت فکر بلند میچون من بصورت فکر بلند م

نقدر عجله يما ا. مي چرخانیلومتر، ذھن را ميچون ما با سرعت ھفتاد ک!.  بنددین فاصله را ميا"  ذھن، فورایول!. ميشو

   !.... ی تمام نشده، فکر بعدیکيآن . مي روی مین فکر تمام نشده به فکر بعديم، ايدار

  . نده انديت ھا در آيوضع. !ت ھاستينجاِت ما در فُرم و وضع دھند، ینکه فکرھا، فُرم ھا را نشان مي ایبرا

  !.ميپس ما در زمان افتاده ا

 ی کوچک مید که من ذھنيني بیج مي، بتدردي کنینف و ديبشناس بشر را ۀمارگونيت و حالِت بين وضعيد، ايباشآگاه شما اگر 

  . شود

   ُذو لُبابید آن ايحجابت بایب

  ن و بر َدّر آن حجابيمرگ را بگز

  . شمایعني.  صاحِب ِخَردیعنيَذولَباب، 

 خدا در تو کار کند، تو به او زنده ی خواھی باشد، اگر متو خواھد ی میبدون حجاِب مِن ذھن، ی خدا، زندگیعني، آناگر 

  .      نصورت مرگ را انتخاب کن و آن حجاب را ِبَدري، در ایشو

 شود که ی میک صفحه اين يم، اي رویگر مي دیم، به دروِن صندوقيي آیرون مين صندوق بيحجاب، ھمان است که از ا

  . ندي گوی مincarnationست ھا به آن يبود.  پوشاندیم"  را کام\ن دو صندوقي بۀفاصل

گر و ي دی فرمیم و رويي آیم و از آنجا مي روی فُرم می رویاريھر لحظه بعنوان ھش. مي کنی مincarnationما ھر لحظه، 

ت اول يست و در بينکار درست نيم که اي بفھمیينکه، جايد ايبه ام. مي کنینکار را ميم و دوباره و باز ھمي کنیآن را زنده م

   :دي گویھم م

 دو تا ۀ فاصلیعنيک نفس ي... آھان . نينجا بنشيک نفس اي!. ؟ینکار را کني ای خواھیچقدر م ن؟ي چندیزي چه گریھ

  !!!. جعبهی توی رویھمه اش م !.ست، نـــــــروينجا بايا. صندوق

  ).واضح است(.  و آن حجاب را ِبدَّرین مِن ذھنير به ايا بميتو ب
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    ی روی که در گورینه چنان مرگ

  ی روی که در نوریليمرگ تبد

  .یاري ھشلِ يتبد، بلکه، !نه، یر خاک بروي و زیريم که نسبت به تن بمي گوی را نمیمن آن مرگ

، یارين ھشي، ای کنیآنھا جستجو مت ھا و با فُرم ھا و با جسم ھا کار دارد و تو خودت را در ي که ھمه اش با وضعیمِن ذھن

  !.ی روی که در نوریليمرگ تبد.   حضوریاريل به نور شود، به ھشيتبد

واضح است، ا�ن (. ن دوباره زاده شدن از ذھن استي و ای حضور زنده شویاري و به ھشی ِکِدر را رھا کنیارين ھشي ایعني 

  .) ستی نسبت به مِن ذھن،صحبِت مرگ

   بمردیگمرد بالغ گشت آن بَچْ 

   ِستُردی شد، َصْبَغت زنگیيروم

  : زندیمثال م

البته اگر ( مي بالغ شویوقت. مي بچه گانه داریِ فکرھا. ميده ايمان چسبي ھایم، به اسباب بازي داری ما اسباب بازیدر بچه گ

ل و مقام يزرگتر مثل اتومب بیِ  ھای کودِک کوچولو به اسباب بازیِ نکه اسباب بازينه ا. مي زنی خردمندانه میِ ، حرف ھا)ميبشو

  !. ھم تکرار شودین بزرگتري، در سنیت شدگي، ھم ھوماِل منل شود، دوباره ھمان ساختاِر يتبد... و 

ن رفت ي از بی مِن ذھنیِ ن ِکِدري، از ا)اه پوستيس( ی، زنگ)د پوستيسف( ین، روميرد و بنابراي می میمرد بالغ شود، آن بچه گ

  .ن رفتي، ِستُرد، از ب)یھاي سرنگِ ( ی زنگَصْبَغتِ و 

ن لحظه يم و از اي ھستیکه ما در مِن ذھنيتا زمان )دي گوین ھم مييپا(. ه ستين تولد ثانويبلوغ ھم. ستيم چيديپس بلوغ را فھم

 شود ما را به زمان و به واکنش ی میم، به راحتيندارشه يرن لحظه يم و در اين لحظه مستقر نشده ايم و در اي کنیفرار م

  !.   مي ما ھنوز بالغ نشده ابُرد،

   نماندیأت خاکير شد، ھخاک زَ 

   نماندیغم فرح شد، خار غمناک

ت و آن رنجش ھا و آن يّ گر آن مني حضور شود، دیِ اريل به ھشي، تبدیاگر مِن ذھن.  ماندی نمیگر خاکياگر خاک َزر شود، د

  . ماندیگر نمي خاک دیِ ت ھايخاص.  اُفتدی می مِن ذھنیِ ، تماِم ابزارھایعني ، ...دردھا و آن م\مت کردن ھا و 

.  ستین لحظه، زندگياگفتم، . ن لحظه ستيزه با اي، کارش ستیمِن ذھن. مي کنی حمل میشه غمي، ما ھمیدر مِن ذھن" واقعا

  .مي کنی ما با خودمان حمل می ثابتیِ ک ناخوشي، یک ناشادي

گر آن ي شود و دی میل به شادي غم تبدیول!. غم نداشته باشد. د نباشیِض روحي مری داشته باشد ولی مِن ذھنیکي شود ینم

  . ماندی نمیخاِر غمناک

  .طبق قانون جذب.  خواھد ھمه را غمناک کندی ست، می که از جنِس درد و غمناکیکس. ک خار استي ھم یغمناک

  .ن خار استيو ا خواھد ھمه را غمناک کند ی شود و جنس اش چون غم است، می غمناک جذب می آدم ھایِ به سو

  سرارجو اَ ین گفت کاِ ي زیمصطف

   زنده تو؟یني که بیمرده را خواھ
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، یي و نه فُرم جو ستیيِت ما انسان ھا، اَسرار جويخاص شود که ی اسرارجو، پس مـــــــعلوم میا :حضرت رسول فرمود

  !.یيت جوينه وضع

 است که تيوضعک ي که وسِط مي حل کننده ھستیِ فضا، )کند یف مي حل و عقد را تعرین، موfنا، فضاييپا(ک ين لحظه ما يدر ا

  .ستي در آن نیاسرار ما ھم جزو آن است، یجسم ما ھم جزو آن است، فکرھا

رون چه خبر است و آنجا يم بينينکه ببي نه اميت است، ھستيي مان که خدایِت اصلي خاصۀجستجو کنند "ذاتا اfصول، یعل

  !.ميخودمان را جستجو کن

  ؟ یني ببزنده ُمرده را یھ خوایتو م

د چگونه يني، ببمرده یھست و نسبت به مِن ذھنزنده  متولد شده، یک نفر که از مِن ذھنيد که ي، تا حاf شما فکر کرده ایعني

  . ؟نها ي ست؟، یآدم

 من یِ آدم ھا کند و با ی را جستجو می ذھنیِ  دارد، طبق قانوِن جذب، من ھای که من ذھنینکه ھر کسي ایممکن است نه، برا

  !.  شناسدی را می مِن ذھنیِ ر است، آدم ھاي درگی ذھنیھا

 کنند، از ما بعنواِن قطب ی دھند، مزاحم اند، با ما دعوا میم که در اطراف ما ھستند و به ما غم مي شناسی را میيما آدم ھا

م، يت کنيم اذيم، دوست دارينکاره ھستيھم ا، خودمان !مي شناسینھا را مي دارند، ما ای کنند، ما را به واکنش وا میاستفاده م

f نطور يم، روابط مان ايم موفق نشوند و ما موفق شوي کنیم، کاريم، کوچک شان کنيسه کنيم، مقاي چرخ مردم بگذاریچوب

  . مينيم ببي توانی مرده، نمی را که نسبت به من ذھنیچ موقع کسيم، ھي که ھستین با توجه به جسمي، بنابرا!است

، به ی در مِن ذھنما کند، پس چرا توجه مان به او جلب شود؟ یت نمينکه او ما را اذي ایم، براي به او نداریع\قه ا" اص\

  !. ميت کن ع\قمند ھستيافراِد اذ

   :) کند چگونه ستیف ميتعر(؟ یني نمونه اش را ببی خواھی تو م: فرمودهیمصطف

  رود چون زندگان بر خاکدانیم

   آسمانمرده و جانش شده بر

او .  کندی مین خاکدان زندگي رود، در این خاکدان مي، مانند زنده ھا در ا مردهینسبت به مِن ذھن یعني شده، زنده که یکس

  . خاصیاما به گونه ا...  خورد، او ھم یھم غذا م

  :قل کردهن آدم، در واقع نَ يا.  ستیيکتاي یِ جانش در فضا!. ُمرده و جانش به آسمان رفته ،ینسبت به مِن ذھن

   استین دم به باf مسکنيجانش را ا

  ستيرد روح او را نقل نيگر بم

 درک کرده که یک کسي یعني، )مي کنی که نگاه میي، نه ھمان باf"واقعا(.  ستیيکتاي یِ در فضا، جانش در باT، ن لحظهيھم

ت است که ي نھای بیِ  جنِس فضان لحظه ست، ازين از جنِس اين لحظه ست، بنابرايت اش در اي وضعۀرندي در برگیِ فضا

  .ستيت اش نين وضعيا ی ولدر بَر گرفتهت اش است، ين جسم اش و فکرش و ھر چه که وضعيتمام ا

   .مستقر است،  اُفتدیاتفاق نمن، يبنابرا. رنده ستي در بَر گیِ از جنِس ھمان فضا
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ن يشه در اي کند، ھمیر ميين بدن مدام تغيجمله ا کند، از یر ميي اُفتد و ھر لحظه تغی که در آغوش گرفته، اتفاق میزيآن چ

 او ھنوز ی اُفتد، ولی شود و می تمام میيک جاي کند، باfخره یر ميي کند، تغیر ميي کند، تغیر ميين بدن تغيلحظه ست، ا

  !.رفته" ، قب\!، کجا برود! کندیرد، روحش نَقل نمينکه اگر نسبت به تن بمي ایبرا. ھست

 دارد، ی علمی که مبنایقتيجلِب توجه مردم، به حق. مستدل باشدن گفته ھا يال است که پشت ين دليبه ان مطالب، يخواندن ا

 یم، مين مطالب را من خودم بگوياگر ا. ار مشکل استي ست، بسی دارد و راِه درستی فرھنگیِ  دارد، مبنای عرفانیمبنا

 باشد که یا فرھنگيا موfنا ي قرآن ۀي آیک سري به استنادب ن مطاليان اي اگر بیم که درست است؟ وليند ما از کجا بفھميگو

  د؟ي گویم چه مينيبب: ديد به آن توجه کني دارد، شما مجبوری طوfنیسابقه ا

  . خوانمین مي ھمیبرا

  ش از مرگ او کردست نقليزانک پ

  د نه به عقلين فھم آردَ مُ ن بِ يا

  !.  کردهرد، نَقلين جسم بمينکه نسبت به اين، قبل از ايبنابرا

   :)دي گویخودش م(م، يم بفھمي توانی شود که ما با ذھن مان نمیپس معلوم م

 شناسد و از جنس جسم است و در ی که فقط جسم را می، وگرنه، عقِل مِن ذھنی، تا بفھمیريد بمي باینسبت به من ذھن" 

  ! ".  تواند بفھمدی کند، نمی میند و از آنھا طلِب زندگي بیرون جسم ھا را ميب

  !.  توانند بفھمندیزھا را بفھمند، ُخب نمين چي خواھند ای شود، می که مرتب جسم می ھا با عقِل جسمیليخ

   :دي گوی میم، موfنا ھم، خود در مثنوي خوانینھا را ما ميا

  . ، در دل است و دِل حامله ست)اصِل ما(ن حضور يماماست، و ا. ه قابله ستين صحبت ھا شبيا

د به ين ذھن، اصِل ما را، آنچه را که بايا. مي مانیمان است و ما مثل حامله ميم، درد زاي کشی را که میيدردھان يپس تمام ا

   :نکه گفتمي ای سخت است، براین گرفتگي کند و ای منتقل شود، سفت گرفته و رھا نمیيکتاي یِ فضا

ک ي افتد و یا راه ميفتد، ي خواھد راه بیستاده، مي ا کهیليلومتر، مقدار حرکت دارد، با اتومبين ذھن، با سرعت ھفتاد کيا" 

  . ستد، فرق داردي ایقدم رفته م

  . دي گردید، برميد، سرعت نگرفته اي رویک ذره به جھاِن فُرم ميد، ين لحظه مستقري شما در ایعني

نکه يد، ھمي دھید و واکنش نشان مي شوین ميد، شما خشمگي گوی میزي چیک کسيد، ين لحظه مستقريشما در ا" مث\

  !.ديراھه رفته ايد که راه اشتباه ست و به بي فھمید، مي دھیواکنش نشان م

  .دي گردیبرم" د، فورايستي نیگر از جنِس زندگيد، دين لحظه خارج شده اي ایيکتاي یاز فضا

، ! فھمدی ست، نمی و واکنش منفی رفته و دور شده، پر از غم و درد و گرفتاریراھه و خشکي که فرسنگ ھا به بی کسیول

  !. داندی می را زنده گیمرده گ!. دهي دیده، مرده گي ندی درست شده، زنده گینطوري زاده شده، اینطوريا

  .ديد، بفھمي گوین موضوع را که موfنا ميد تا ايري بمید نسبت به مِن ذھنيپس با

  نَقل باشد نه چو نَقل جان عام

   تا مقامیقام از مَ یچو نَقلھم
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گر منتقل ي شود، و موقع ُمردن، دی منتقل میارين ھشيرد، اينکه بميرد، قبل از اي بمی، اگر نسبت به مِن ذھنسانان، آن نَقل

  .!.      رد، منتقل شدهينکه بميقبل از ا.  شودینم

   :مي فکر کنیما در مِن ذھن

 یاريآنجا ھش" اص\.  " ,, ...است، گ  تن...م، آنجا ي شویخفه م... ، آنجا  ...م ي رویِر خاک مي، ز... م يريبم ... یآ,, 

  ".رنده ست ي در بَرگیِ ، از جنِس ھمان فضا!ستين

  . ديستيگر نگران ناخن تان نيد، دي اندازین ميد و زميري گیجسم تان است، شما ا�ن ناخن تان را م

ا روح ي یارين ھشيد، ايري بمیھن شما، اگر نسبت به مِن ذینطور براي عارفان، ھمی اُفتد و براین ذھن مي اُفتد، این تن ميا

  .  شودیتان منتقل م

  :دي گویم

  .  رودیگر مي دیِ  به جایيک جاي، از ) دھدیح نمين را توضيحاf موfنا ا(ست، جاِن عام ين، مثِل جاِن عام نيا

  ... د  شیکي رفت و با خدا یيکتاي یِ د، به فضايدر ذھن بود، بعد نسبت به آن ُمرد" که روحِ شما، قب\يدر حال

ست، يان چيد جريد، بعد اگر متوجه نشديري بمید، اول نسبت به مِن ذھني خواھد بدانیشما ھم نم!.  دھدیح نميه اش را توضيبق

  .ديسوال کن" دا و حتمايک عارف پيد ي توانیبعد از ُمردن، م

  .مي کنیامت ميحاf، ا�ن صحبت از ق

  .ی ھر انسانی شما، برایت بران لحظه سين، ايوم الدي. نيوم الدي :ميدر غزل دار

. ميني بیامت را نمي قیچ موقع، رويم و ھي دھی را ادامه میا مِن ذھني، یم نسبت به مِن ذھنيري مین لحظه، ما ميا در اي

   : زندیمثال م. ن لحظه ستيامِت ما ايق

  قدامت بود َن يپس محمد صد ق

   َحّل و َعقدیزانک حل شد در فنا

  !.نندي را خوب بب َحّل و َعقدیِ فناا ي، ین فضايت را نخوانده اند، اين بيا"  که قب\یي خواھد، آنھایمن دلم م

  ↓: لغزِش ماستیِ نکه، جاي ایبرا

  !.ردي بگیزندگ یِ ن لحظه را بجاياِت يوضع، رھا کند، ) ستین لحظه زندگيا(ن لحظه را ي ایِ  فضایکس

 که او را در بَر گرفته یي در آن فضاَحّل شدنکه ي ایبرا. دامت بويصد تا ق، )ن لحظهيا(حضرت رسول، نَقد  :دي گویپس م

  !.بود

 شـــما یِ  شما را حل کند، رنجش ھای خواھد دردھای، م)ستخدان يا(م ي َحّل کننده داریِ ک فضاين است که ما يه ايشب"  :گفتم

  ".م ي گذاریم، نمي کنیه زمان فرار م ما چون بی شما را درست کند، ولیِ ِت بَِد س\متي شما را حل کند، وضعۀنيرا حل کند، ک

   شود؟ یگفتم، چگونه م

  . ردي گی زمان صورت میِ  خدا به فکر و به عمِل شما، با نفیعنياتصاِل بودن، 

  . ن لحظهي آمدن به ایعني زمان، یِ نف

  . شودین اتصال قطع ميد، اين لحظه نباشيارانه در اياگر شما ھش

  !.لومتر ذھنيد، آنھم با سرعِت ھفتاد کيکه در خواِب فکر ھستيد در حاليشن لحظه باي در اارانهيھش، چگونه یول
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  !.ن جاستيمشکل ھم

 در بَر گرفتهد حل شود، ي که باجسِم شما را یعني، َعقِد شما،  َحلّ یِ ک فضايد که ي شوین حالت را حداقل متوجه مي شما ای ول

َحّل ، !دهي فھمیکي. ديد مقاومت کني توانید و نمي ھستخيم مثل  ھشما است و آب جوش َحّل، مثِل یِ ا فناي  َحلّ یِ فضان يو ا

  !.شده

  .ديد که شما ھم َحّل بشوي گوینھا را موfنا ميا. دي شوید، شما ھم َحّل ميشما بفھم

  ست احمد در جھاني ثانزادهٔ 

  انيامت بود او اندر عيصد ق

  .ن بار زاده شدهي دومیبرا

  . مي شوی از ذھن زاده مکباريم، ي شوی از مادرمان زاده مکباريما 

. ن بار زاده شده بودي دومیحاf، حضرِت اَحمد، برا. مي شویم، بالغ نميزاده نشو. مي شویم، بالغ مي شوی از ذھن زاده میوقت

  م؟يم زاده شوي توانیما ھم م

ن يحامله ست به ا( دِل ما،  خواھد به اصط\حیکه م. ماماست. حت ھا، مثِل قابله ستين نصين صحبت ھا، ايتمام ا ". البته" 

. مي شوی میثان ۀنصورت، زاديم، در ايانيکبار خودمان را از خودمان بزاي ما یعنياند، ياگر او را بزا. انديرا بزا، )یاريھش

  .   انندي انسان ھا قرار است خودشان را بزاۀھم

ن يا. اندي زاینھا را مي شوند، خدا ای میموازن لحظه يبا ا.  شوندیم ميتسلانند، ي زای نمیخودشان، خودشان را با مِن ذھن

  .موثر است" حت ھا ھم کام\ينص

 یعني. امت استي شدند که او قیدند، از جنِس حضور بودند، متوجه مي دی که میان و کساني، عانيامت بود او اندر عيصد ق

  . آن فضاست

 یِ فضا. مي بوده ایيشه در آغوش فضايھم. رفته ست که ما را در آغوش گیيکتاي ین فضايامت، ھمي شود که قیپس معلوم م

  .مي ِکشیم، درد مي کنی را در خودش حل کند و چون ما مقاومت می خواھد مِن ذھنی ھمان خداست و میيکتاي

  . ستیکار کردِن عقِل مِن ذھنيمقاومت نکردن، ب. دي کنین شما مقاومت نميبعد از ا

. ن لحظه ستي است، ماِل خداست، پشِت اتفاقاِت اعقل کل دارد که ماِل  وجودی کلیک نظميد که ي شویشما، اfن متوجه م

   :دي گوینکه در غزل ھست، ميکما ا

  !.یھر کار. ، در آن لطف پنھان استی بکنیتو ھر کار

   آن لب تو باشد غماز شکریھر چه کن

  ني ھست در آن لطف دفیھر حرکت که تو کن

ن لحظه ي عقِل خودش را در ای کند و مِن ذھنی کند، خوب و بد میر مي تفس کند،ید که ذھِن شما، قضاوت ميشما اگر بدان

 شما یِ  تواند وارِد زندگید و نمي را گرفته ای و عقل کلی نظم کلینکار، جلوي بََرد که چه خوب و چه بد است، با ایبکار م

  .  کندیگر عمل مي دیشود، نوع

   :ديشما اگر بدان
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 ین لحظه، که ذھن آن را بَد ميد که اتفاق اي دانیکه شما نمي ست در حالی اعتراِض مِن ذھنن لحظه،ياعتراِض شما به اتفاِق ا

  .دي کنیبه نفِع شماست، اعتراض نم" د، واقعاي گویخواند و بد م

   :یمِن ذھن ۀمن درآوردن نظِم يد که اي شویشما متوجه م

 کنم، دو تا بچه خواھم داشت، ی  او را عوض میِ  ھایر کنترل من است، ناجوري کنم، ھمسرم زیدا ميک ھمسر پيمن ,, 

 یِ پھلو شود، ما زن و شوھر، ی دکتر میکي شود و آن یر ميوز"  رسد، مث\ی به مقامات باf میکيم، ي کنیت مينھا را تربيا

نھا را ما يم ايي گویند و به آنھا ھم مي گویند و بَه بَه مي آیم، مردم مي بزرگ دارۀم، خاني کنیم و افتخار ميني نشینھا ميا

  .,, ...م، يدرست کرده ا

 یم براي خواستی را که میم که آن بچه اي شویکدفعه متوجه مي. رد، بَد استي را بگی مِن ذھنۀن نقشي ایِ  که جلویزيھر چ

،  رود کار کندیر بار نميکار است، زينکه دکتر شود، بي ای ھم بجایکيم، کارگِر ساختمان شده و آن يت کنير شدن تربيوز

  !.م؟ي کنیآنموقع چکار م

نھا را ما ي، ای و پدریم که بعنواِن نقِش مادرييم و به مردم بگوينينھا بنشي ایِ پس قرار بود پھلو!. ز خراب شديھمه چ ,,

  . ,, ...! ز خراب شدي، ھمه چ! خدشه دار شد، شکست نقشهني، ا! شودی، چه م!ميت کرده ايترب

 نظم ی و از آنطرف جلوی بسازیزي چی خواھی می مِن ذھنیِ  و با انرژیا فکِر مِن ذھن و بیشما با نظِم مِن ذھن. ؟"چرا " 

ک ي شوند و یده مييزھا زاي چیک سريد که يني بید، در آنجا ميشما به جنگِل بِکر و دست نخورده برو!. ی را گرفته ایکل

اما فکر ما و عقِل ما، پارک را .  کندیم در آنجا ھست که آنجا را اداره یک عقِل کليک نظم و يرند، ي میزھا مي چیسر

 ...م و يم، چمن کاشته ايم و خس و خاشاک را ھم جمع کرده ايدي خشک را بریِ ست، شاخه ھاي آنجا نیمردگ!. دوست دارد

 بعنواِن پارک ی که مِن ذھنیزي آن چی، ول "بله"  مان منظم باشد و قانون داشته باشد، یم که زندگي کنی میالبته، ما سع

د و برکت اش را ياي گذارد خرد کل بیکه نمين لحظه، در حاليزه به ايند، با اعتراض و ستي چی ھم میِ  کند و پھلویرست مد

  .   م، درست نخواھد شدي کنی که ما درست میزيزد، آن چيبر

   :ديي گوید، که شما مي آی َحّل میِ ن برکت از ھمان فضايا

 خواھم به ی گذارم، می کرده بودم، ھدف مینيش بي که پیيزھايآن چ.  ھستمی زندگیِ م به طرحِ کليتسل.  َحّل امیِ ،، من فضا

 ی کند، من خرِد مِن ذھنی از من عبور می ھستم، ھر لحظه برکِت زندگیم به زندگيزھا برسم، ھر لحظه تسلي چیک سري

 ی مِن ذھنۀزينکه اعتراض و ستي ایبرا.  گذارمیاگر اعتراض کرد، نم.  کنمی می ست، نفی عقلی را که بیرا، عقِل مِن ذھن

اد گرفته، ي خودش دارد، از جامعه ی برای که مِن ذھنیمن آگاه شده ام، نظم. ردي گی را می عبوِر برکت زندگیست که جلو

ن نظم کجا و نظِم ياد گرفته از خودش درآورده، اي یست از کياد گرفته، معلوم نيگر ي دیکياد گرفته، از ياز پدر و مادرش 

  !.کجاخدا 

  ". ست ين درست نيا. "  خواھم اجرا کنمین فرعون را ميشه نظِم ايمن ھم

  :دندي پرسیامت را ھمي از رسول ق:دي گویم

  انددهيپرسیامت را ھميزو ق

  امت راه چند؟يامت تا قي قیا

  امت چقدر مانده؟يتا ق :ده اند کهياز رسول پرس
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  !.امت استيو خودش ق دانستند ای داشتند و نمینکه آنھا مِن ذھني ایبرا

  د؟يامت ايد که خوِد شما، قي دانیا شما ميآ

د که اتفاق يستي نیشما از جنس. ديفتيد اتفاق بي توانیشما نم. ديستيد و اتفاقات ني اتفاقات ھستۀرندي در بَرگیِ خوِد شما، فضا

  . شودی لغزد، آنجا آگاه میش مي که آدم پایيک جايد، يار شوين ھشيد؟ اگر به ايفتيب

ن فُرم يرنده، اي در بَر گین فضاي دھم ایمن اجازه م. ستميت ني من با آن ھم ھوین فُرِم من معتبر است ولي،، ا :ديي گویشما م

  .مي گذرین موضوع نمين فضا ھستم، و از ايستم، بلکه اينھا نيمن ا. ھا را سامان دھد

   :ديي گوین لحظه نميشما ا

  .!. ,,ستم يست، من مسئول اش نيم مھم ني کنم، برایت، رھا م ام را که حضور اسیِ اريت ھشيفيمن ک,, 

ن لحظه ي خودم در ایاري شدم، پس من مسئول ھشیھمسرم آمده ف\ن حرف را زده، من عصبان ,, :ديي گویچ موقع نميھ

  .ديي گویچ موقع نمين را ھي، ا,,  ...ست، چون ھمسرم ي دردناک ھستم، به من ھم مربوط نیِ ستم، ا�ن من ذھنين

 به ی افتد، بستگیرون اتفاق مي که در بیزين لحظه، مھّـــم است و آن چي شما در ایِ اريت ھشيفيد که کي دانینکه مي ایبرا

  .  داردن لحظهي شما در ایِ اريت ھشيفيک

  .دي دانین را ميا. رون اتفاِق بد خواھد افتاديت است، در بيّ اگر از جنس خشم است، اگر از جنِس زھِر من

.  َحّل و َعقد، َحّل کندیِ  خواھد شما را در فضایامت مين قيد و ايده اين فُرم چسبي ا�ن به اید وليامت ھستيد که شما قي دانیم

  .دي َحّل و َعقد ھستیِ در فضا

  ی بسیگفتیبا زبان حال م

  ؟ید کسيکه ز محشر حشر را پرس

   :تواند بفھماند که یک عارف ھم نمي بفھماند و ی توانست به مردم پُر از مِن ذھنیاو نم

  ".خودم زنده ام .  کنمی، شماھا را ھم زنده ممن به آن فضا زنده ام ، من محشرم، امت اميمن ق" 

  !. پرسند؟ی که محشر است، محشر را میا از کسيآ :دي گویموfنا م

  !.امت چقدر مانده؟ي تا قی پرسیچرا م!. ، به من نگاه کنی خواھیامت ميق

  اميپوشن گفت آن رسول خيبھر ا

  ا ِکراميرمز ُموتُوا قَْبَل ُمْوٍت 

  . ، َرمز استیريبم ی راستینکه راستيقبل از ار يبم بزرگان، ی ا:ام گفتين آن رسوِل خوش پي ھمیبرا

  . )دي گویمھم به شما (. ن رمز استيا. ريبم یر خاک بروي زیريبمنکه ي قبل از ایعني

  .ديريبم، ی، نسبت به مِن ذھنديريبم ینکه راست راستيز ا مردم، رسول فرموده که قبل ای بزرگواران، ایا

  ام من قَبِل َمْوتچنانک مردهھم

  ت و صوتين صيام ازان طرف آورده

  !. نطور که من مرده اميھم
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رم يبم ینکه من راست راستيد قبل از اي گوی، م) زنندیشان حضرت رسول را مثال مين مورد، ايدر ا( مثل موfنا یپس ھر عارف

ن يو شھرت من ھم بخاطِر ا) آوازه(ت ي خوش را آورده ام، صیِ ام ھاين پي، اُمرده امپس از آنکه . ُمرده امِر خاک بروم، يو ز

  .ام ھاستيپ

  نيامت را ببيامت شو، قيپس ق

  نيز را شرطست ايدن ھر چيد

  . امت بشويپس تو ق ...آھان 

  !. خينه !.  آن وسطگرهنه ، نه عقد، ی شو َحلّ یِ فضاد ي، بایامت شوينکه قي ایبرا

د، يت بشويد، با دردھا ھم ھويت بشوي ھم ھوین جھاني ایِ زھايتان با چيد، با فکرھاي شوی زندگیت با محتواياگر شما، ھم ھو

ِر ي، پُر از درد است، پُر از فکر است، و پُر از تصوزين چياد که ي ساخته خودتاني شبیزيچد، ي آمدیاري بعنوان ھش:یعني

  .ستيامت نين قيخ است، اين ھمان يزھاست، ايچ

  . یرنده شوي در بَر گیِ فضا، یخ نشوي آن یعني. یامت بشويد قي، باینيامت را ببينکه تو قيشرِط ا

  . قانون جذب ھم ھست. دينيد ببي توانید، ھمان را مي شویزي شما از جنِس ھر چ:ن استي، شرط اش ایزيدِن ھر چيد

  اش تمامی او، ندانیتا نگرد

  ا ظَ\مين انوار باشد خواه آ

   : باشدی باشد، نور باشد، زندگیارياگر ھش!. ی شوآند ي، بایبفھم و ینيبب را یزيک چينکه ي ایبرا

  . یني بی را می، زندگی باشی زندگاز

. ی شوی و از جنس آن میني بیآن را خوب م، ی باشی، جھِل مِن ذھنی باشی، مِن ذھنی باشیکي، تاری باشی جنس گمراھاز

  !. ی کنیاد مي و آن را زیني بی، آن را میجنس ھر چه ھستاز 

 چرخد و ما با سرعت یلومتر ميم که ذھِن ما با سرعت ھفتاد کي کنید که ھنوز، ما راجع به مسئله مان صحبت ميني بیپس م

م، اتصال يستيظه نن لحيار در اي ھشیعنيم يم و اگر در خواب باشيدار شويد بيم و وسط خواب بايلومتر درخواب ھستيھفتاد ک

   :م گفتي خواھیم امروز از موfنا در مثنويدين بودن و فکر و عمل ما قطع است و اگر رسيب

ن است، اگر شما يه نفرين شبيد به ضرر توست، اي گویطان است و ھر چه مي شۀ ھمان َدمَدمی مِن ذھنۀن گفتگو و َدمَدميا

  . دي کنین مينفرد ھر لحظه به خودتان ي دانی را م\ک میعقل من ذھن

 نخواھد آورد، ی نخواھد داد، خوشبختی نخواھد داد، شادید، درست نخواھد شد، به شما خوشي ھر چه درست کنیبا مِن ذھن

  ).ديدان ینھا را ميا( ...ستاد، ي تان خواھد ای خواھد کرد، به روید، بدي کنی خوبیکي به یبا من ذھن

   کمالی عقل را دانیردعقل گَ 

   ُذبالیق را دان عشیردعشق گَ 

د، ُذبال ي شوی، عشق را به اصط\ح، بطورکامل متوجه می، اگر عشق شوی فھمی، عقل را بطور کامل میاگر عقل بشو

د که با عشق، با جھان ي دانیآنموقع م!. ستيد که عشق چي فھمید، ميد، اگر عشق داشته باشي شعله، اگر عشق بشویعني

  .  شود برخورد کردیچگونه م
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امت يقا ي که موfنا اشاره کرد، ه ستيده شدِن ثانوييزا. ده شدن از ذھن استيي زانيھم. ِت وحدِت شما با خداستعشق، حال

  . شدِن شماست

ھمانطور .  کردید، زنده مي رسی عشق اش مۀا شعلي اُفتاد یامت بود، ھر کس در آنجا ميرسول ق. امت استيپس، عارف ق

 ی عشق، ُذباِل عشق، در شما باf مۀد، شعليل به عشق شدي تبدیوقت. ديل به عشق شويدم که شما تبيي گوینھا را ميما ا. شما

 ی مید، آنموقع حِس فراوانيس دھيد سروي خواھید، ميد کمک کني خواھید، ميد که زنده ھستي شوید، و آنموقع متوجه ميآ

  .دي خواھیت ھمه را مي و موفقید، خوشبختي شوید، حسود نميکن

  .ن به خودش بودهي گفت، نفری ھر چه مین من ذھنيد که اي شویآنموقع متوجه م

  ". دردمند خودت بوده ی که آن ب\ھا که به سرت آمده، بخاطر فکر و عمل من ذھنی شویمتوجه م" 

  ني مبین دعوي برھان ایگفتم

  ني ادراک اندر خورد ایگر بُد

  !.  کردمیدا مين را پي اۀستي شایاگر درک. ودم، اگر امکان درک اش بي توانستم به تو آشکار بگوین را ميال يدل

  اْرخوارين طرف بسير ايھست انج

  رخواري قُنُق انجیگر رسد مرغ

ار است و ھم خوشمزه ي، ھم بسی برکات زندگیعنير، ي، انجیيکتاي یامت، طرِف فضاي، طرِف قی طرف ویعنينطرف، يا

رخوار يد و انجيايمھمان ب، )قُنُق( یمرغ. ديايرخوار بيج انیاد است اگر اگر مھمانين طرف زي خوشمزه، ایرھايانج. ست

  .)ده ستي خمیر خوار نوک اش کميد که مرغ انجي دانیم(. باشد

  .ن برکات ع\قه داردي که از ذھن زاده شده، به ایانسان عارف، انسان.  به آن برکات نداردی ع\قه ایمن ذھن

نھمه ياند و اي خواھد تمام انسان ھا را بزای میزندگ. َحّل و َعقد اند یِ د عارف باشند، ھمه در فضايعارف، در اصل ھمه با

ن ي رسد به ای که به ما میيست که تمام دردھاي مان نیم، حالي کنی مقاومت میمان است، وليم، درد زاي کشی که میدرد

  . ده شودييم آنکه در دل ماست زاي گذاریعلت است که نم

*  

  

   پردهرده، منتظر آنما دو سه کس نو مُ 

  نيکفم از تَ يھن، بازرَ يم از تلقيزنده شو

  .ِت ما راي کند، از جمله وضعیف ميِت انسان را توصيپس وضع

  . دو، سه، کس تازه ُمرده اند

. ميم، ُمرديت شدي که با ذھن ھم ھویاز وقت. ميم، وارِد ذھن شديم، زنده بوديآمد ن جھاني به ایاري ما بصورِت ھشیپس وقت

  ).  کندیل استفاده مين او، بعنوان تمثي در گوش مرده و تلقیزياز خواندِن چ( .مي تازه ُمردیول

  .یت بر اساِس مِن ذھني فردیعنيکس . ميل شده ايدر اثِر ُمردن، ما به َکس تبد

م، ي در آمده ایاري، جدا از ُکل و ھشیبصورت من ذھن" ما مصنوعا. ک تکه ستيک تکه بود، ا�ن ھم البته ي یاريھش" قب\

  . مي شده اسکَ ن، يبنابرا. مين حس را داري او
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  . دا کردهيت پي اش، فردمن بر اساس  و  جدا شده،یاري، از ُکل و از ھشی که در اثر من ذھنی انسانیعنيَکس 

  . شود ما را زنده کردیم، پس ميم تازه مانديتمام انسان ھا، دو، سه کس ھست، ماگر، ياس با موجودات دين، در قيبنابرا

  !. مي تازه ُمرد."ا نه؟، البته يدوار کننده ست يغام اميپن يا" 

 اُفتد، چنان ما را ی که میھر اتفاق.  ستین جھاني ایِ ، بَر افسوِن تجربه ھایاري ست و ھشین خواب من ذھنين مرگ، ھميا

نات شما ين تلقي، با ایادآورين يبا ا. مين لحظه ھستيِت اي نھایم، بي ھستی رود از جنس زندگیادمان مي کشد، که یبه خود م

  .دي کنینکار را نميگر ايد

  . ش باشدي نماۀ تواند پردیپرده م. مي ما منتظر آن پرده ھستۀھم

م، به ي حضور، حاضر شوۀ، بر پردیيکتاي یِ م ، به فضاي، دوباره رھا بشویاري، بصورت ھشیکدام پرده؟ که ما از من ذھن

  !. ميم و فکر و عمل کنينکه در خواب راه بروي ایجا

 تو. ی زنی ما، تو مۀلي را بوسیقي موسۀ نه، آن پرداي. ميش تو را اجرا کنيم و نمايياين لحظه بي ایيکتاي یارانه، در فضايھش

  !. ی نوازی میقي موسۀدر واقع تو خود، خودت را بصورت پرد. ميم، جزِء تو ھستي ھستیاري ھم ھشما، )خداست(

  !.ميمنتظِر آن پرده ھست

   :دي آیش ميو نوع انتظار پ، حاf دیمنتھ

  !.ن لحظهيا :بلکه. دي گوین انتظار را نميا!. ک اتفاق استي ست، که َکس منتظِر ی انتظاِر مِن ذھنـ یکي

   :ک لحظه بَِدمي :دي گوین مييپا. نينجا بنشيک لحظه اي :ت قبل به ما گفتيدر ب

!.  اجرا شودیقي موسۀن پردي، اما در بَِدمگر يکدفعه دين، ينجا بنشيک نفس اي :دي گویت اول ميدر ب  کن،یفخ به َسلَف نَ یھ

، ی به مِن ذھنیِن مِن ذھني تلقیکي :مين داري ست، دو نوع تلقین اصط\حِ روانشناسيِن توست، تلقيم از تلقي دانیکه ا�ن ھم م

 زند، ی میيک حرف ھاي،  کندیِن درد ميد، تلقي آیش شما ميد، پي داری دردمند دارد، شما ھم من ذھنی مِن ذھنیک کسي

  .دي کنیکدفعه شما شروع به واکنش مي

 زند که ی میين موfنا، حرف ھاي شود، مثل ھمی از او ساطع می انرژ.ست یِن زندگي، تلقیِن عارف و َمستِِر معنويتلق

  .  کند، نه واکنش رایدارمي را در شما بیزندگ

  !.مي، وگرنه در خواب ذھن ُمرده امي شویوباره زنده مد مان، ی زنده و باf آمدِن زندگیِ ِن زندگيما از تلق

چگونه کفن .  کفن پوشاندن به ُمردهیعنين يتکف. مين افتاديم، دوباره به تکفيآزاد بود"  قب\یعنيم، يباز َرھ، نيکفم از تَ يھرَ  باز

  :ح داده اميتوض" م؟ قب\ي پوشانیم

  .مي کنین ُمرده اضافه ميم و دوباره به اي کنیدا ميفکر پک ي بعد، ۀلحظ. مين لحظه، در خواِب ذھن ُمرديما در ا

 کند که ماست، ما یتظاھر م.  مرده ستین مِن ذھنيا. مي کنی درست ممن یک سرعتينکه با ي ای برا:"م؟ يچرا ُمرد" 

  .مي قبول نداریاريبعنوان ھش

  .ستمي نتوت خدا ھستم و يبدت و اي نھاین لحظه از جنس بي در امن :ديي گوین لحظه مي ایاريشما بعنوان ھش

 در یاري خواھم بصورت ھشیمن نم. ی کفن بپوشانمن دوباره  به تو خواھم یمن نم. )ميامروز صحبت کرد(. ی کنی مینف

  .ن استين تکفي و ای به من بپوشانیگري دیگر، باوري دۀ و لحظیگر بروم و تو آن را به من بپوشاني دیباور

  . کفن کردن است
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  .د استين اميالبته ا". ا بد است؟ ين خوب است يا" 

نطور که در غزل ھم يھم.  به نفِع شماستی زندگینکه ضربان تکاملي ایبرا. ديد داريد، امي که ھستیتيشما در ھر وضع

  :خواھد گفت

 اجرا  مرده را،یِ د که نظِم مِن ذھنيري گیاد ميوشما امروز از موfنا .  کند، به نفعِ شماستی که می، خدا، ھر کاریزندگ

  !. است ک شمع در مقابِل آفتابي کم است، دانش اش مثل نور یليد، دانش آن خينکن

   :ديد پرده ھا را بکشي درخشد، شما حق ندارید مي خورشی وقتی ست، ولیزيد، نوِر شمع، چياگر شما پرده ھا را بکش

  .ا را سامان دھد شمیم اش زندگي با ِخَرِد عظید زندگي، شما اجازه بدھ ,,ن شمع روشن استيا,, 

ن دوباره يقت است، اين باور حقيم اي کردم و بگوreincarnateگر يک باوِر دين لحظه من، در ي اگر در ا:د کهي شویآگاه م

  :مي گشتی ست که دنبالش میتين بيھم" اتفاقا. نکار را بکنمي خواھم ایراندن خودم است و من نميم

  

  ۶١۵۴ت ي، دفتر ششم ، بی، مثنویمولو
 

 فُرجه صندوق نَو نَو ُمْسِکرست

  ابد کو به صندوق اندرستيدر ن

  :ح دادميتوض"  صندوق، قب\ۀفُرج

  .ک باور رايم ي آوریم، باf مي شویده مييم، زاي کنیم reincarnateن لحظه ما يا

 ۀم، اما فاصلي رویگري دم به صندوقيل دارياد ميم، با سرعت زيي آین صندوق در مياز ا!. ک صندوق استين يد، اي گویم

  .  رسدی ست که نو نو می شراب نو نو ھست، شرابیعنين دوتا صندوق نونو مسکرست، يا

  !. ديگر بروي دید به صندوقيين صندوق در آيد از ايشما نبا

 فکر دارد، یِ  صندوق دارد، انرژی که ا�ن در صندوق است، انرژیکس.  فھمدی که در صندوق است نمین را کسياما ا

ت با درِد حاصِل آن است، صندوق درد و باور يک باور است و ھم ھويت با يھم ھو" داي که ا�ن شدی  درد دارد، کسیِ انرژ

  . تواند بفھمدی ،، نم...، ی ھستی، از جنِس شادی ھستی،، تو از جنِس زندگ :ديياگر به او بگو. است

  .)واضح است(!. ستابد کو به صندوق اندريدر ن .نکه در صندوق استي ایچرا؟ برا

   دھد؟ی در شما میرييچه تغ

نجا يک لحظه، اي .ک نَفَسي :در غزل گفت" اتفاقا". د ياد کنين دو صندوق را زي بۀد، فاصلي دو صندوق را باز کنۀفُرج" 

   .نيبنش

  .    ه شودقرار داد  ما،ین تسلسل فکري در ایي ست، بصورت شکاف ھاین نفس ھا که خدا، زندگيد که اي دھیشما اجازه م

بصورت معتادگونه و  ...، فکر بعد از فکر ، فکر بعد از فکر، فکر بعد از فکر، فکر بعد از فکر، ین تسلسِل فکريا

اد فکر کنند و فرم ھا را تجسم کنند و ي کنند اگر زین علت که فکر ميبه ا. نکار مشغول انديد و مردم ھم به اي آیاجبارگونه م

  !.  کنندیدا مي پیدر فرم ھا بروند، زندگ
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د و شما عجله ي آین ميي شود که سرعت فکر شما پایست، سبب مي نین صندوق ھا زندگينکه در اي به ای و آگاھیاريھش

ز سر يکدفعه ھمه چي. دينرو" گر اص\يد ديد، شاي بالغ باشی کافۀد، اگر به اندازيدا کني پید زندگيد به جھان فُرم برويندار

  . کندیم" ک يکل"  ھا یسيانگل اُفتد، بقول ی خودش میجا

  :دي گویموfنا راست م.  شودیک، باز ميکل

  .  جستجو کنم ،،ی بروم و از آنجا زندگی خواھم به جھان مادی،، من نم

  نيوم الديشتر از ي کن، پیفخ به َسلَف نَ یھ

  نيحس تو تَ تا شنود چرخ فلک از َحشرِ 

  . گذشتهیعنيَسلَف . گر ھم بَِدميکدفعه ديا يد، تو بيايامت بزرگ بينکه آن قي قبل از ایعني.  ستیآگاھ، یھِ 

  !. ادمان رفتهي، یديکبار َدمي. گر ھم در ما ِبَدميکبار دي، یديکبار در ما َدمي

 ھر لحظه ِبَدَمد، تو ینکه مِن ذھني ایبجا. ، ِبَدم) ما و خداستۀراجع به رابط(ن لحظه يا ھميامِت بزرگ، تو بيقبل از روِز ق

   : چهیعني. ِق من حرف بزنيا، از طريب

ن لحظه يد، اينده نکني آی برالهپِ ن لحظه را يد، ايزه نکنين لحظه ستيد با ايد، حاضرينکار را بکنيد ايحاضر"  شما واقعایعني

د َدِم يبگذار.  ِکَشدینکه ميد، ولو ايا خودتان را در آنجا جستجو کني ید که زندگي نروید و به جھان ماديصبر داشته باش

  ).دني دمیعنينفخ . ( از شما عبور کندیدگزن

  . دي آیامت شما، ميدر واقع روِز ق

  !.ی ھر چه که در آسمان ھست و خوِد آسمان متوجه شود، تو چگونه مرا زنده کردیعنينکه چرِخ فلک، يتا ا

   موجوداِت ۀ گفت و ھمن خواھديم، خدا دوباره آفري، زنده شوی مِن ذھنی دوم، ما از مرده گۀ شود که اگر دفعیپس مشخص م

  . دين کنيرند، شما ھم خودتان را تحسين کنند و جشن بگيعالم منتظر آن ھستند که زنده شدِن ما را تحس

  . ، زنده کردنزنده شدن یعني َحشر

 یِ ا خدا ما را زنده کند، آسمان و ھر چه در او ھست، صدايم، ي، اگر ما زنده بشو)مي و ما ھستیطرِف صحبت، زندگ(دوباره 

  ؟یبه ک. نيآفر. دين را خواھند شنيتحس

   ". خدا و ما" به 

  دا گوي، به زبان ما گو رمز مگو پیھ

  نيت خوني ھمه خوی خون به ستم ایچند خور

  :مي شنویم، خودمان ھم ميي گوی میپس، ما به زندگ

  .   مي فھمیم، رمز ھا را نمي داریم که ما مِن ذھني دانیبه زباِن قابِل فھم بگو، م

  !. ما باشدیِ َرمَزش، ممکن است دردھا.  زندی با رمز با ما حرف میزندگ یول.  داردی، اصط\حاِت محدودی ذھنمنِ 

  د؟ي گوی شما، به شما چه مۀنيک

  د؟ي گویترِس شما، به شما چه م

  !.ديزي گرید، شما ميستي نین است که شما از جنس زندگيَرمِز ا



                        2014Aug               519 #   Program ٩٩٩٩١١١١٥٥٥٥20 شماره حضور گنج برنامه

32 

 

د و ادامه يستيد و متوجه نين ھستينکه خشمگيد، اي کنی میدگيعدم به ثمر رسد، حِس ي ھستین لحظه شما ناراضينکه در ايا

  !. دارد؟ید، آن دردھا، آن رمزھا، چه معني دھیم

   ندارد؟ی ما معنیست، برايم، رمز گونه ني کنیا حمل مي شود و ی که به ما وارد میين دردھايا

   دھد که دِل ما حامله ست؟ین دردھا نشان نميا ايآ

  اند؟ي خواھد ما را بزای می دھد که باشنده ای نشان نمن دردھايا

شاوندان و دوستان ين خوين پدر، مادر و بچه ھا ھست، بين زن و شوھرھا و در خانواده ھست، بينھمه اخت\ف بينکه ايا

، َرمز ! دارند؟یچه معن ... بزرگ، یِ ن کشور و آن کشور ھست، جنگ ھاين، اين و آن دين دين قوم و قوم، اين ايھست، ب

  !.ستند؟ين

  !.  رد شود؟ی کافۀ، به اندازی از ما بطور جمعیم ِخَرِد زندگي گذاریست که ما نمين نينھا َرمِز ايا

  !. برد؟یش مي ست که ما را پی مِن ذھنیِ ست که انرژيم، رمز آن نيستي برخوردار نی، از ِخَرِد زندگیاز آرامشِ زندگ

  !. بََرد؟ی پرتگاه میِ ما را بسو

  !.ست؟يم، َرمز ني انبار کرده ای  مخوف، مثل بمب اتمیِ نھمه، س\ح ھايما انکه يا

گر را يم، ھمديني بی نمیگر را زندگين است که ما ھمديگر است، رمِز ايکدي و به ی از ترس و عدم اعتماد به زندگیناش

  . مي کنی ھم میدشمن. ميني بیدشمن م

  !. دھد؟ی مینھا چه معني کند، ایر مي کند، اسیت مي ُکَشد، اذیگر را مي، قوِم دیک قومينکه يا

  .ستيعشق ن. جه اش ھمه درد استينت

  !.مين است که ما عشق نداريَرمِز ا

  !.ی به ستم خون بخوری خواھیچقدر م. آشکار بگو. به زباِن ما بگو. نھا را ساده بگويا :دي گویم

  . خواھد آب کندیَکس را م ". بله" ھست؟ ن ي خدا، خونیِ  خوۀھم. نيت خوني ھمه خوی خون به ستم ایچند خور

  ". َحّل و َعقد یِ فضا"  :ن خواندمي ھمیبرا

  !.م؟ي کنیم در آِب جوشان، مقاومت مي ھستیخيست که ما ين رمز نيا.  کندید، َرحم نميندازيشما در آِب جوشان ب

  د؟ي گوی، درِد شما به شما، چه م" ما شخصاین دردھا، دردھايا

ن يم خودش را به عقِل ُکل که اي، تصمکس. ، فرعون استکس. ، در حال مقاومت استکس. ديرده ا را حفظ ککسکه شما 

  !.ت دادهي آورد، ارحجیش ميلحظه اتفاقات را پ

  .نھاستي آن ایمعن!.  داندینم و خدا  داندی مکسنکه يا

  . دياز خودتان سوال کن!. ديد تا متوجه شويد درد بکشيچقدر شما با

 خواھد بگذارد یده و نميد، آن چسب، چسبيده ايد بگذرد، گذراست و شما چسبيد و باياي بوجود بیزيک چير د که اگيشما بدان

د ي باید، تا کي کشی را در مشت گرفته و درد می تصوریمن  کند و شما ین را حل مي با آِب جوشان اش ایبگذرد، و زندگ

  !. دا کندينکار ادامه پيا

م، ما فرعون يم، ما عقِل خودمان را قبول داريد صحبت کند، ما صحبت نکنيه ھمه اش او بانکي این است، براي خدا خونیِ خو

  . ن شدهي ما خونیِ جه خوھايم، در نتيھست
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م، ي بودیيکتاي یِ اگر از جنِس فضا.  شودین ما منعکس مي خونیِ ن خدا، در خوي خونیِ خو. دي آین ما از آنجا مي خونیِ خو

  :ديحاf شما از خودتان بپرس. ميت داشتلطاف. مي عشق داشتیِ ھمه اش خو

   فھمم؟ین رمز ھا را نمي ایِ د درد بِِکَشم؟ چقدر خدا رمز گونه با من صحبت کند؟ من چرا معنايچقدر من با

   عمل کردم؟ی مِن ذھنیِ ت شدگي و ھم ھویي جدایِ  داشتم؟، چرا از فضایتي داشت؟ چه فرعونی من از ھمسرم چه معنیِ يجدا

  !.یي شناسایبرا تأسف، ی برانه

   خواھم؟ی مردم را مینقدر بدي کنم؟، چرا این مينقدر نفرينقدر دشمن دارم؟، چرا ايست؟، چرا اي چیاخت\ف من با مردم برا

 یِ ، من از فضا! کنمیت عمل مي نقص و محدودیِ  شود، مبادا از فضایم جمع نمي برایزي کنم، چینکه ھر چه کار ميَرمِز ا

 گردد، چرا ی به من برمین بدي خواھم ای می مردم بدیمن برا.  ستیکه خدا از جنِس فراوانيحال کنم در ی عمل میابيکم

  !. شوم؟یمتوجه نم

  .  دھدیشتر ميشتر دارد، خدا بيھر که ب!.  داردیک علتيھر که ندارد، 

ن و يت، نقص، نفريه محدودگايآنکه ندارد، از پا. ح استين حرِف مسيا!. ردي گیھر که ندارد، ھمان را ھم که دارد، از او م

  . رسدی کند و ھمان به او می عمل میابي و کمیبد

  !. گرددیل شدن به شما برميل شوند، ذليگران ذليد ديشما اگر بخواھ

 ھمه، یبرا. مي بخواھی ھمه شادیم، برايش شوي دھد که فراوان اندی و خدا، اجبارگونه ما را ھول می زندگیفراوان" بايتقر

  .مي شویما خودمان دچارش م!. چاره شوند، ورشکست شونديل شوند، بي ذلیک عده اينکه يم، نه ايو کنز را آرزيھمه چ

  : کندی، موfنا آشکارا به آن اشاره میامروز ھم در مثنو

  !.ن به خوِد توستي ست، نفریت شدگيزد، از ھم ھوي خی، از درد برمی مِن ذھنۀن َدمَدميا

   قصد سرشی بر جگرش، چند کنیچند گز

  نين است و چني بد خبرش، کار چنیچند دھ

  .  ھمه کاره ستیزندگن است که ي ما ایِ جوھِر صحبت ھا" ن گذاشت و ک\يد از اوِل غزل، بنا را بر اينيبب

  . مایِ مِن ذھن نه َحّل و َعقد است، یِ ن فضايا

  !. ھم جگِر ماستی مِن ذھندر ضمن عقلِ . م و جگِر ما شده، گذراستيدي که چسبیزيآن چ. مي داریحاf، ما مِن ذھن

  !.مي کنیاشتباه م!. ميم در حاِل اشتباه ھستيده شود تا بفھميد جگِر ما گزيچقدر با بر جگرش، یچند گز

  .مي شنوی، ما ھم م!؟ی گزینقدر ميد چرا جگِر بنده را اي گویموfنا به خدا م

!.  نداردین لحظه خدا به من دسترسيا!.  کنمین لحظه من مقاومت مينکه اي ای گزد؟، برایم که چرا ميي گویکدفعه مي

  !. ام کرده امدلدار را يمقوfِت گذرا و ناپا" نکه اشتباھاي ای شود، برایدِن جگِر من ميزه سبب گزيسِم مقاومت و ستيمکان

  : فھممیمن ا�ن م!. َرمز بودهن يا

. زد، غلط استي خی برمیفکِر تو که از مِن ذھن کند که َسِر تو، ی به من ثابت می شود و ھر لحظه زندگیده ميجگِر من گز

  !.  تو با عقِل ُکل، فرق داردیِ نظِم مِن ذھن
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م و با عقل من ي گردیم، حول و حوِش آنھا مي خودمان مھّــم کرده ایزھا را براي چیک سريرون ينکه ما در جھاِن بي ایعني

 شود، ی وارد نمیم و برکت زندگي جدا ھستیکه از زندگيلگران، در حاي دی برایشـــتر، بھتــــر، و بدخواھي ھر چه بیذھن

  !. م، امکان نداردي منظم و به اصط\ح با سامان درست کنیک زندگيم ي خواھیم

م، عمل ي کنیما مدام فکر م!. مغِز ما پوک است. فکرمان غلط است کند که ی ثابت میعني!.  کندی قصِد َسِر ما را میزندگ

  . ! شودی شود، غلط مینم. مي کنیم

  .!توطئه به خودمان برگشته، ميتوطئه کرده بودم که ي شوی، بعد متوجه ممي کنیم، عمل مي کنیفکر م

  !. گرددین به خودمان برمينفر. مين کرديم که نفريني بیم، مي کنیم، عمل مي کنیفکر م

  !.مي کنیم، ضرر مي کنیم، عمل مي کنیفکر م

  !. دھد؟زھا را به ما نشانين چيد اي بایچقدر زندگ

   ". نينجا بنشيک نفس اي. "  گردد؟ینھا به کجا برمي اۀھم

  !. رد؟ي گین لحظه مي ایِ ن لحظه را بجايچرا انسان اتفاِق ا

  !. کند؟یچرا به فُرم فرار م

  .ن فکر غلط استياو !.  خواھد؟ی را از فُرم و از اتفاقات میچرا زندگ

  !. درد، َرمزۀليوسب!. ن فکر غلط است؟يد ثابت کند که ايچقدر خدا با

  !. وجود داردی رود، اشکالی جلو نمی نرم و خردمندانه و با برکت و با شادی زندگیوقت

 ی به ھم می پَرند و زندگیبه ھم م" دو سه ماه با ھم خوب اند، بعدا.  کنندی شوند، ازدواج می میکي با ھم یدو مِن ذھن

ِر ما آمد، ي بود که گین کيا,,  :ت و حِس خبط و اشتباهيو ِگله و شکازه و کنترل و ترس ي شود، بعد از آن ستیزد، خراب مير

  . ,,!.مينقدر بدشانس ايچرا ما ا" ، اص\! چه؟یعني

  !.ن َسِر تو غلط است، از اول غلط بودهي که ایي گویچرا به خودت نم

  ".، ھمه در دست توست !ی کنینمچرا، تو کارھا را درست  " :دي گویالبته موfنا به خدا م!. ید خبِر بَد بشنويچقدر با

  . مي کنیم ھمکاري خواھیما ا�ن م. مي شنویما م

  . مي شوین لحظه موازيم با اي خواھیم". د ي کنیدھمکاري خواھیالبته که م" ، !د؟ي کنید ھمکاري خواھینم

ن يھر چه باشد، به نفع شماست و ان لحظه، يمان داشتن که اتفاق اين لحظه، و ايگفتن به اتفاق ابله ن لحظه و يرِش اتفاِق ايپذ

ن اتصاِل به اصط\ح، جسِم شما، فکِر شما، عمِل شما، با ي کند و این لحظه مستقر مي کند، شما را در ایرا خدا درست م

 ینجا ميبه ا(. ديان ھستين جرين لحظه، تماشاگِر اي کند و شما در ایدا ميان پي شود و ِخَرد جری و بودن برقرار میزندگ

  .)ميرس

نکار را بکنم، ي شود، ای مینطورينکار را بکنم، ايا ,, :د کهيف کني توصید در مِن ذھنيچقدر با!. م؟ي بشنوخبِر بَدد يچقدر با

  .  ,,...، آن کار را بکنم، تا به حضور برسم

 شود، یم انجام ی زندگۀليست و بوسيف نيش ھم قابل توصيست و راه ھايف نيد که حضور قابل توصي دانیشما مگر نم" 

  ! ". د؟ي کنی، چرا سوال م!د؟ي کنیچرا عجله م!. ست؟يدست شما ن

  !..نين است و چنيچن ی دانیمن است که يسوال ات بخاطر ا".  ست یسوال ات، سواِل مِن ذھن" 
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        :ِت اول ھم گفتهيھمان ب!. بس است!. د خدا به شما ثابت کند؟يچقدر با!.  خوردی بدرد نمین و چناِن مِن ذھنيچن

  !. ؟ی شویچرا متوجه نم!. ؟ني چندیزي، چه گریھ

  !. شد؟ی گفته مین غزليا چنيم، آيم متوجه شوي توانستیاگر ما نم

 شما یعني. دي ھستیاريشما ھش.  شنودی ھم میاريھش!. یک گوِش مِن ذھنيم که ا�ن باز است و ي داریاريک گوِش ھشيما 

  . ديسوال ھم نکن. دي خودتان انجام دھیر را روييد و تغيfنا بشنون حرف ھا را از مويد که اين را داريتواِن ا

 ی کنم، به حضور می رسم، آن کار را می کنم، به حضور مین کار را ميا ,, :دييدر ذھن ھم نگو. دين و چنان ھم نکنيچن

  . ,,م؟يد بکنيدن چکار باي حضور رسیرسم، برا

  . ديم شويد تسليشما فقط با، !ميد بکنيچکار با

  . دي را ناکار کنید عقِل مِن ذھنيما باش

ن است و فقط ين محدود بيا. ش بودهيغلط اند. ن غلط بودهي ثابت کرده که ای، چقـــدر زندگچنان و چناند ي گوی که میآن کس

 ی، نم!ن لحظهيزه، با اي کند، چرا شما با ستیت دارد و در ھر جا خودش را مطرح ميّ  منیزه ھايند، انگي بیخودش را م

  .د، خرد کل وارد وجودتان شود؟يگذار

ک صورت يا به ي. !ميري گین لحظه مي ای را بجان لحظهياتفاق ا لغزد که ما ینجا مي مان ایپا!.  لغزدی مان کجا میگفتم پا

 یزين چيچن(. !رندي توانند از ما بگی ست که میزي چیزندگ. !مي داریم، ما زندگيستي نیما از جنسِ زندگم يي گویگر، ميد

    ).ستين

  .دين اتصال را که پاره شده، ببنديد ايشما با.  شودیم که چگونه اتصاِل انجام دادن با بودن برقرار مي شناسیما نم

چ يشه پاره بوده، ھي، ھمین لحظه نبوده ايدر ا"  شود، اگر اص\ین اتصال پاره مي ایزي گرین لحظه ميھر موقع از ا" 

  ".ده، آن خرد سامان بخش است ينجا رسي ات به این زندگي ھمیات نشده، برا وارد فکرھا و عمل یموقع خرد زندگ

  .)دي گوینھا را موfنا ميا(!. د؟يچقدر قصِد َسِر شما را کند تا بفھم

  شبَ ره شَ ي تی تلخ لبش، چند کنیچند کن

  نير شب تو ُخلد بَ یکر، ا لب تو ھمچو شِ یا

  . )دي شما ھم از آن جنس ھستیول(!. یکن ین انسان را تلخ مي چقدِر لِب ا:دي گویبه خدا م

  !.؟یره شوي شِب تی خواھیچقدر م!. ت را تلخ کند؟ي، لب ھاین من ذھني که ای اجازه دھی خواھیچقدر م

   :ميدو نوع شب دار. ، جھاِن تجربه ستشب

  .  ستی مِن ذھنۀ و تجربیشِب مِن ذھنک نوع،  ي

ره ست و تلخ است، ين تيو ا.  در جھانی در آمده به صورِت مِن ذھنیِ اري ھشۀ اfصول، تجربی علیعني، ی مِن ذھنۀتجرب

  .کابوس است

 یينه و انتقامجويم، ا�ن خواِب ما در ذھن، چگونه ست؟ اگر توأم با درد و رنج و رنجش و کيني بی که ا�ن ما مین خوابيھم

  .ره ستيبت و بِد مردم را خواستن است، شِب تيو غ

  .ن استيباست و لِب ما تلخ است و شِب تو، بھشت بَرين است، لبانت زيآنکه لبانت شکر. رد وجود دایگريشِب دک ياما 
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م، ين اتصال را برقرار کنيم ايم و بتوانيدا کنيق پي عمۀشيم، ريدا کنيق پيم، عمِق عمي برویيکتاي یِ ن لحظه ما به فضاياگر در ا

  !.   ميکن ی، باز ھم در جھان تجربه میارينصورت ما به صورِت ھشيدر ا

 تجربه یم، آن تجربه ھم شب است، وليني بیم، آدم ھا را ميني بیم، گل ھا را ميني بیم.  اُفتدیمان بکار ميحس ھا"  مث\یعني

  . استنيري شیکين يا است،  کابوسیکيآن  خواِب بد شگون بود، یکيآن . ا خواِب خوش شگون استي

  .ھر دو خواب است

 مرا از ی توانی، می ھستی، شادی، تو که از جنس آرامش ھستی زندگی خدا، ایا. استن يتو که لبان ات شکر :دي گویم

 یگريک عالم دين صورت، ي، در ای، من ھم که از جنِس خودت ھستم، اگر تو به صورِت من تجربه کنیجنس خودت کن

ره يلِب مرا تلخ و شب ام را ت چطور شده که حاf، تو یول!.  شودین ميري من شۀتجرب!.  شودیعالم بھشت م. دي آیبوجود م

  .مي شنویما م!. ) کرده؟یک(!. یکرد

  !.مي کنی درست میگريم، عالم دياگر به حضور زنده شو!. مي نکردی ھمکاریما با زندگ!. مي نکردیما ھمکار

  : کندین مھم اشاره ميحافظ به ا" اتفاقا

  

 ٠٧۴   ات، غزل شمارهٔ يحافظ، غزل
 

 د به دستيآی نمی در عالم خاکیمآدَ 

  یمد ساخت و از نو آدَ يگر بباي دیمعالَ 

   :ادمان باشدي. ن لحظه ستيشه اين لحظه فرار نکند، ھميا از اين لحظه برود، يمتولد شود و به ا یاگر انسان، از مِن ذھن

  !.مي روینده مي به گذشته و به آیبطور توھم. مين لحظه ھستيشه ما ايھمـــــــ

  ". نه " م؟، ي برویيجاد به يا ما بايآ. قِت ماستيت حقيابد.  ستیيکتاي یِ  ما فضاۀخان

   :م کهي شوهمتوجد يفقط با

  . م و حاTينجا ھستيا

نکه قرار است، از يم، نه اي ھستیم که از جنِس زندگي متوجه شوآگاھانه. مينده و به گذشته نروي با ذھن مان به آیبطور توھم

  .ميھست یاز جنِس زندگ ". نه" ، !مي شویم، از جنس زندگيموfنا بخوان" مث\!. مي شویجنِس زندگ

 با ذھن به یم ولين جا ھستيم، ا�ن ھم در اصل ھمي به ذھن افتادیاما به طور توھم. مي بودیاري ھشاز اول. مياز اول بود

  .مي کنی نگاه میم، به زندگيدار شويکدفعه بيم، ي کنیتوھم نگاه م

 باشد، ت داشتهي نھای بۀشي قائم باشد، ری زندگیِ  پایکه از ذھن متولد شده باشد، رو یآدم، ی در عالم خاک:دي گویحافظ م

  .دي آید ھم بوجود مي عالم جد،دياي بوجود بیدياگر آدِم جد ،ديآیبه دست نمن آدم يا

  .  خداستۀتجرب یعني. ن شِب خداستي، ھمديعالم جد

  .  شودید ميد توليد و عالم جدين جديد، زميد شويشما اگر آدم جد

  !.گران درست کردميد ی خودم و برای داشتم، عالم جھنم براید که من، مِن ذھنيا�ن فرض کن

رش ي کنم، در حاِل پذیزه نمين لحظه ستين لحظه آمدم، با اي زنده شدم، از زمان جمع و جور شده و به این لحظه به زندگيا

د، من فضا را باز ي آی دانم چالش ھا خواھند آمد، چالش میش فضا باز کرده ام، مين لحظه ھر چه ھست، برايھستم، فُرِم ا
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ت ي، چالش ھا و محدودنها ي.  کندی من، حل و درست می و َعقد است، پُر از ِخَرد است، چالش را برافضا، َحلّ .  کنمیم

  .  کندیق تر مينکار مرا عميا.  رومی آن میرش، ورايبا پذ توانم عوض کنم، ید، نمي آی که میيھا

م يا سبب تسليم، ي کنیشتر ميا فضا را بي.  گذاردی ما میق تر کردِن ما، چالش ھا را جلوي عمید که خداوند، برايني بیپس م

  . شودیمان م

 شود ی آن را قطع کرده اند، آن را که نمیک جايعمل کرده و "  تواند عوض کند، مث\یک اتفاق افتاده، نمي ی کسیبرا

 ی تکان نمن لحظهي از ای کنم ولیفضا را باز م. چالش است.  کنمی میت است، با آن زندگيمحدود.  کنمیقبول م" ، !چسباند

  ". خورم 

           !. شودیعالم اش عوض م!. ديآدم جد

  !.د؟ي آی بوجود می، چه جور عالمینينطور شوند، چه جور زمي انسان ھا اۀاگر ھم

 :دي گوین حافظ مي ھمی برا.ک عالم نوي. ديک عالم جدي

ر ياِر حافظ و موfنا و بزرگان ھم در آن مسگفت. ر استين برنامه ھم در آن مسيو ا. یمد ساخت و از نو آدَ يگر بباي دیمعالَ 

د درست شود که موfنا ي، عالم جدی خواھند آدم نو بسازند که زنده به حضور باشد، بر اساِس آدِم نو و جوشش معانیاست، م

   :دي گویم

  .!ن استي زمیدر رو زنده ست، ی که در واقع خدادي آن آدم جدۀتجربن است و يشب تو بھشِت بر" 

  .  ستین، خواِب قشنگيري خواِب شیول. خواب است یھر تجربه ا.  خواب استیھر تجربه ااب است، آن ھم خو

  .ش، ھمه مثل خواب اندي شِب پید، دعواي که بچه بودی\ِت گذشته، موقعيد، تعطي کنی گذشته تان را نگاه میشما ا�ن، زندگ

ن و قشنگ و با يري بوده؟ شیا خواِب زندگي آیول. ودهم که کل اش خواب بي شویم، آن لحظه متوجه ميري می ھم که میروز

  .، کابوس بوده!ا نهيعشق بوده؟، 

  . ان کند؟ي خردش، عشق اش را از شما بید، زندگيا شما اجازه دادين داشته که آي به ایبستگ

  !.دي کرده افرارن لحظه يشه از ايد، ھميزه کرده اين لحظه ستيشه با اي، ھم!ا نهي

  ھد؟کر سرکه جَ  شِ ا زِ ي؟ ھر دھدچ عسل زَ يھ

  ني غلط انداز ِمھی؟ ایغلطه تا چند دھمَ 

.  دھد؟یرون ميسرکه ب. ا ِشَکر؟يد؟ ي آیرون ميم، َزھر بين را قبول کرده ايم و اي و ما ھم تو ھستیا از عسل که تو ھستيآ

  .، ذاِت خداست، ذاِت ما ھم ھستین، پس ِشکر و عسل، ذاِت زندگيريسرکه تلخ است و ِشَکر ش

 که ی کسیا!. ؟ی به ما مغلطه بدھی خواھیچقدر م. ؟یغلطه تا چند دھمَ !. ؟یندازي ما را به غلط بی خواھی میتا ک

  !.ین غلط اندازنده ھستيبزرگتر

  .اورد؟يرون بي خواھد ما را از مغلطه، بی، خدا، میا زندگيآ.  لغزدی مان میم که کجاھا پايما صحبت کرد

  ".م؟ ي فھمیت چه مين بيما از ا" 

  !.چطور ممکن است ". نه!. "  خواھد به ما زجر دھد؟یم" ا خدا عمدايآ

  !. در ما ھستیپس اشکال!.  دھد؟یکدفعه تلخي ست، ینيريت اش شي که خاصیزيک چي

  ست؟ين آن چيم، عمده تريم، کجاست، گفتي اُفتی که به غلط میيم، مغلطه کجاست، جايقسمت اول برنامه صحبت کرد
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  !. ميري گین لحظه مي ایِ بجا را ن لحظهياتفاِق اشن،  روۀيک زاوياز 

  !.مي خواھی مین لحظه، زندگياز اتفاِق ا

  .مي ھستی که خوِد زندگی، در حالت!مي خواھی میاز اتفاقات، زندگ

  !.مي داریزندگم يي گویم، مي ھستیخوِد زندگ

م و با عقِل ي رویم، به ذھن مي کنینده را رھا م زیِ ن لحظه، زنده گي در ایاريد که ما بعنواِن ھشي آیش مي پیمغلطه موقع

  !.         ميري گیم و آن را اصل مي کنی فکر می مِن ذھنیِ ي و دویمِن ذھن

  . وجود نداردیگريز ديم که فقط خدا ھست و چي کنیالـــح، به خودمان یب است که ما به نحوين ترتيدر آمدن از مغلطه به ا

  .  وجود نداردکس

" اص\.  آمده که غلط اندیادي زیم، رمزھاي کنیف ميم، توصي کنین و چنان ميم و چني کنی فکر میيما با دونکه در ذھن، يا

  !. را شناختن، خدا را شناختن، خود را شناختن، مغلطه ستیبا فکر، زندگ

  .د، به ضررتان استيف کنيھر چه شما توص

اگر آنھا را متوجه (ن لحظه ست ي با این لحظه ست، آشتيتفاِق ارِش اياست که پذصبر ن ين لحظه، ھميز در اين چيمھمـــــــتر

   :ميي، بگو)مي شوینم

". م ي شوین لحظه ميم، از جنِس اي کنین لحظه آشتياگر با ا. مي کنین لحظه آشتيم که با ايي آیرون مي بیاز مغلطه، موقع" 

نکه ما، يا. ن غلط استي داند و ایخودش را اساس مذھن . غلط است" م که فکرش ک\ي اُفتیم، به ذھن ميزه کنياگر با آن ست

  .، غلط است)یدر مِن ذھن(م ي دانی، فکرمان را اصل میجدا از زندگ

  .، مثل ترس، مثل خشم، ع\ئم مغلطه ستیجاِن منفيھر ھ :م کهيم و بفھميين موضوع درآيم از اي خواھیا�ن ما م

  .مغلطه ست ...خشم، ترس، رنجش، توقعات، 

  .مي کنینطور فکر ميم و ايده و به ذھن اُفتاده اي ما لغزیِ ل مغلطه اند که پاين دليبه ا

 یگران ميد!.  دارند که به من بدھندیگران زنـــــــده گي کنم که دین علت است که من فکر ميگران، به ايتوقعات از د" مث\

د و توجه ييتأ"  شناسم، مث\ی میزھا را حتي چني به من بدھند که خوشحال شوم، ایزيا چي، !توانند مرا شاد و خوشبخت کنند

 من ۀشيادم رفته که ري. دي آینھا از مغلطه مي ا...، ! به من توجه کندیکي بزنم تا یضيست، من ممکن است خودم را به مر

  !.  شودی می گزندهت من از ين مغلطه ھا، سبِب محروميد و ھر کدام از اي آی ست و ِشکر از آنجا میدر زندگ

   :ادمان بماندين سه مھــــّم، ي احداقل

  . ندارمیزندگ.  ھستمیمن از جنِس زندگ

 ندارد به من ین لحظه زنده گي، اتفاِق ان لحظه ھستمي اتفاِق اۀرندي در بَر گیِ ستم، بلکه فضاين لحظه نيمن از جنس اتفاِق ا

  . دھمیت نمي که در حاِل گذر است، اھمیزيدھد، درحال گذر است، من به چ

ست، مھم ي اُفتد، معتبر است، مھم نیھر چه اتفاق م :دي بگویاگر کس. ستي اُفتد، مھم نین لحظه اتفاق ميھر چه دران يابنابر

  .ردي آن را بگی جایگريز دي من کنار برود و چیاريت ھشيفيکم ييآن است که بگو

ت يفيپس من مسئول ک. زدي رین منکه برکت از آن به فکر و عمل مي این لحظه اصل است، براي من، در ایِ اريت ھشيفيک

  . ن لحظه ھستمي ام در ایاريھش
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  . حضور برگردمیارينم، تا به ھشي نشی می شده ام، به گوشه ایدم که از جنس من ذھنياگر د

 ھستم، به مغلطه ینم، در مِن ذھني بیرم، نقص ھا را مي گیراد مي کنم، ایزه مياگر متوجه شدم که مخالفت وست. زه نکنميست

، به ضرر فکر کنم، عمل کنم، یاگر از موضعِ مِن ذھن. م و بعد فکر و عمل کنميايرون بينجا بي از ایقيد به طريده ام و باافتا

    .دي دانی شما م.من تمام خواھد شد

 ۀندري دربَرگیِ  َحّل، فضایِ  دھد، بلکه، آن فضایست که شما را نجات مي نین فکِر مِن ذھنيا، "د که مآfي دانین را ھم ميا

  .  شودی شما شروع میِ د، عمِل او رويرين لحظه را بپذينکه شما اتفاِق اي و بمحض اشماست

   :ار خوش شگون استيد و بسيار مفيد که عمِل تو بسي گویا�ن م

   آن لب تو باشد غماز شکریھر چه کن

  ني ھست در آن لطف دفیھر حرکت که تو کن

  ن را قبول دارد؟ي، ایمِن ذھن" ا واقعايآ

ر و يد که قضاوت و تفسي دانی کند؟، شما می کند؟، قضاوت نمیر نمي کند؟،  تفسی، با عقِل خودش خوب و بد نمی ذھنمنِ 

  .، خانمان برانداز است؟یخوب و بد کردِن مِن ذھن

  .  کندی را قطع میبرکت زنده گ.  اندازدیما را به مغلطه م.  بردین ميرش را از بيپذ

  :دي گویت مين بيپس، ا

  .  ستینيري شۀان کنندي، بیم ھستيکه تو تسلي کند، خدا کند، در حالی زندگیعني، یـــــه تو کنھر چــ

  . ! داند که کار خراب استی\ک م گذارد، عقِل خودت را مِ ی که نمی کنیزه مياگر ست

  :م کهي رسیم مين تصميجه و به اين نتي اfن ما با ھم، به ایول

 یر و به خوب و بد کردن نمي، به تفسی روی، به قضاوت نمیي آیرون نمي از صبر باتفاق، اگر ظاھرش ناگوار است، شما

  . یري را بگی برکِت زنده گیِ  و جلویفتينکار به مغلطه بي که با ایرو

 ۀان کنندي ِشکر است، بۀرون آورندي ِشَکر است، بۀ که او بکند، غماِز ِشکر است، نشان دھندی که ھر کاری شویمعتقد م

   . آوردی مینيري شما شی برایعني ست، ینيري شِشَکر است،

  .ندازينداز، عقِل جنگل را بکار بيشما عقِل پارک را بکار ن

  !. ده انديزھا را چي ھست، در پارک چیک نظِم کليدر جنگل، 

 یلي روم خی که پارک می من وقت:دييشما ممکن است بگو. دهي عقِل ذھن است که پارک را چیول. ذھن پارک را دوست دارد

د ي کنیت مي را رعاینيد، آنموقع قواني پارک درست کنیشما با خرد زندگ ". بله"  ...ز است، ينکه تمي اید براي آیخوشم م

  . دي بری را در پارک بکار نمیکه به نفع تان است، قانون من ذھن

فتد، به پرخاش ي بینظر من ذھنک اتفاِق ناگوار از ينکه يبمحض ا.  تواند بفھمدی ھست که ذھن نمیک نظم کليبه ھر حال، 

 شما اگر یول. زدي ری اندازد و اوضاع را به ھم می کند، دعوا راه مین را قبول ندارم اعتراض ميد من اي گوی افتد و میم

  ،  شکرازِ مّ  آن لب تو باشد غَ یھر چه کند که يقبول کن

  . ني ھست در آن لطف دف،یھر حرکت که تو کن
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 یاجازه م. دي کنید، خوب و بد نمي کنیقضاوت نم من ۀليبوس. ن لحظهيرشِ اتفاِق ايد، با پذيت ھسیشما ا�ن ھم خط با زندگ

  .ت کنديد ھدايبگذار.  ِکَشدی شما را به آنجا میزندگ"  ھست که مآTیک نظم پنھاني. فتنديد اتفاقات بيدھ

  .!ستادمينجا اياو چرا آنجا رفت و من حاf ا :ديسه نکنيمقا

  . سه مغلطه ستيمقا.  کندی ھر کس، جداگانه کار می برایزندگ. ديننکار را نکيشما ا

ر و بد و يبا قضاوت و تفسم که ي کنی به ھر حال ما با ھم قبول می سخت است، ولیلي خینھا ھم با مِن ذھنيدن ايالبته فھم

    34.     ما کار کندیو برا  جلو ببردیم نظِم پنھان را زندگي دھیم بلکه اجازه مي کنی عمل نمن مایخوب کردِن مِن ذھن

د ي بوده که به شما عمق بخشید اتفاقيني بیک ساِل بعد، ميک ماه بعد، دو ماه بعد، ي ی افتند که ظاھرش بد است ولی میاتفاقات

  .نيھست در آن لطف دف.  تان غلط بودید که عقِل مِن ذھني فھمیک مخمصه نجات داد، آنموقع ميو شما را از 

  ؟ی؟ زر به چه ماند به ِمسیخسرو چه ماند به سَ 

  نيوم الدّ يَ  َمِلک ی؟ ای به کسیتو به چه مان

که به زنده يسمبُِل شماست در حال.  گرددی خودش برمی شود و دوباره سِر جای وزد، َخم میشه دارد، باد ميستاده، ريَسرو ا

  . دي شوید و دوباره راست مي شویمد، با چالش ھا َخم يد، آرامش دارين لحظه، مستقر شده ايد، در اي زنده شده ایگ

اما َخس، . دي کنی کند، از ھر لحاظ رشد می کند، فضا گشاست، خردمند است، بلند مین َخم و راست شدن، شما را بالنده ميا

  .  بَردید مي آیبرگِ کاه را، تا باد م

  .شه نداردي شود، رین بلند ميد از زمي آیتا باد م

  .د؟ياد؟، خس يا کاه ھستيد يشما َسرو

د َسرو ييد، بگويب دھيم، اگر خودتان را فري قبل داشتۀھفت. دي شویشما امتحان م. دي کنیيد شناسايفقط با. ديَسرو" البته که ذاتا

 یکدفعه ميد و ي شوین بلند ميد شما از زمي آیک باد مي. دي شوی کشد که امتحان میقه طول نميک دقيد، ي کاه باشیھستم ول

  .مي خودمان کار کنید رويبا. ديد، پس شما  کاه  بودي بلند شده ایا واکنش منفد که با خشم و بينيب

  . د، زر استي داریزدي ناِب ایِ اري اگر خدا به خودش در شما زنده شود، ھش؟یزر به چه ماند به ِمس

  .  از فُرم ھا آزاد شدهیارين ھشيا

 ھمراه با یارين ھشيا.  خودش قائم شدهیِ  پایده، رويشرون کينکه خدا آمده و به ذھن رفته، خودش را بي درست مثل ایعني

  . دارد؟ی چه شباھتی مِن ذھنیِ اريھش، به ی ست، به مِس مِن ذھنیزديخرد ا

  . ِمس استیکيآن . ن ط\ستيا. ن زر استيا!.  کندیدار ميما را ب

ک يکس . م، توھم استيکس ندارما " اص\.  ستیکس مِن ذھن!. ی مانی خدا، به کس نمیعنيتو، ؟ ی به کسیتو به چه مان

به . ستيه نيست، به فُرم شبيه نيم، به کس، شبيده اينجا درست شده، موقت بوده و ما به آن بعنواِن خودمان چسبيه ست که ايسا

  . ؟ی به کسیتو به چه مان. ستيه نيم شبي که ما در ذھن مان درست کرده ایزيچ

  .؟ی به کسیتو به چه مانُخب تو انسان، 

، مالک روز جزا ین لحظه ھستي، تو که از جنِس مالک ای، تو که ط\ ھستیتو که َسرو!. ؟ی شما، چرا کس شده ا شخصِ "

ن با آن ي، درست شده، ای از اصِل زندگیي و جدایت شدگيدار و ھم ھوي ناپایزھايکس بر اساس چ. ، کس، کاه است "یھست

  !. م؟ي شویدار نمي ما ب، چرا! دارد؟یم، چه شباھتيفضا، که ھم خدا و ھم ما ھست
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ک يچون ما ھر دو از . دي گوید و ھم به ما مي گویھم به خدا م؟، ی به کسیتو به چه مان. ميدار شويد بي با:)دي گویموfنا م(

  .      ميجنس ھست

  . پادشاه، ھر دو درست استیعنيَملِک .  صاحبیعنيمالک . نيوم الدّ يَ  َملِک یا

  . ن لحظه ستيز جزا، ارو. حاf، خدا مالک روز جزاست

  !.مي شوی اُفتد، با خبر مینکه مين لحظه، پس از ايم، از اتفاِق اي داشته باشی جسمیاريجالب است که اگر ما ھش

. ميستي آن نۀد آورنديپد. ميستين لحظه ني اچ وجه صاحِب اتفاقِ يم، به ھي ِکشی مرنھمه زجي که ایما بعنوان من ذھن یعني

  .دي نسبت بدھید به زندگين را دوباره باي ای ول. ماۀزيلت ست اُفتد، بعیاتفاق بد م

  .  اُفتدید، اتفاق خوب ميزه نکنياگر شما، ست

دار يم، اگر بيستين لحظه نين لحظه، پادشاِه اتفاِق اينکه ما که صاحِب اتفاق اي ایبرا. ميم که نگران نشويري گیاد ميما 

 یبدِن ما سالم است، بدرجه ا. بدِن ما ھم جزو آن است!.  کندی می اتفاق باز َحّل، بایِ م، آن فضاي شوی َحّل میِ م، فضايشو

  .! کندیزه و مقاومت نميکه ذھن مان ست

 ما یول. مي شویب مي نصیم، بي کنیزه مي که ما ستی برکات را وارد وجوِد ما کند، بدرجه اۀ خواھد ھمی َحّل، میِ آن فضا

  .ميني بی عمل مان را مۀجينتم، ي کنیزه ميما ست.  کار اوستۀجيباfخره حاصل، نت. ميستيت نيصاحِب وضع

  .ميني بی عمل مان را مۀجيم، نتي شویم ميتسل

  .ندي بیم سرچشمه گرفته، ميا از تسلين لحظه سرچشمه گرفته ي فکر و عمِل خودش را که از مخالفت با اۀجي نتی ھر کسیعني

  !. قبول کندی ست، اگر کسین خبر خوبيم و ايد نگران باشيپس ما نبا.  کندی درست ماو، " مآfیول

  .ن لحظهي شدن با این است و موازيتمکاز اول ھم گفته، . م استيکاِر من تسل :ديي گویشما م

 از من عبور یزدي دھم خرد ای کنم و اجازه میم ميالبته من حداکثر کارم را در تسل. ستي افتاد، به من مربوط نیھر اتفاق

  .ن است، لطف دفن شده، پنھان استي، در آن لطف دفی که تو بکنی ھر کار:ت قبل گفتيموfنا ھم در ب. کند

  . برقرار شود، بودن اتصاِل انجام دادِن من، بام، ياين لحظه بي خواھم تا آنجاکه مقدور است، به ایاز حاf به بعد، من م

" من اص\. ستيبه من مربوط ن" ، اص\ داشتین لحظه، ھر حاصلي افتاد در ای از من عبور کند، ھر اتفاقیزديخرد ا

  .ستمينگراِن آن ن

  . مي روینده نميبه آ. مي شوینده جمع مي شود؟، ما از آید، چه مينده نباشيد اگر شما نگران آي دانیم

   :ميم و نگرانينده ھستينھمه در آينکه ما ايعلت ا

   ... و ، ,,مي ساقط شدیگر از زندگيما د که افتاد، ی شود؟، با آن اتفاقی شود؟، پس فردا چه میفردا چه م,, 

م، کاِر فّعـــــــال ي کنیف مي که ا�ن توصینکاريم، اي کنی که ا�ن مین صحبتيا!. نميست که کار نکين ني آن ایِ معنالبته، 

  !.ان شودي از شما بی خ\ِق زندگیِ د که انرژي گذاری ست که شما حداکثِر توان تان را میکار. است

  . ,, خدا، ھر چه شد، ُشــدیِ م ھستم به رضاي تسلمن ,, :دييد و بگويد و بخوابينيک گوشه بنشيد يکه بروست ينطور نيا

، خواب ت استيم فعالين صبر و تسليا. ندي آفریرون مي در بیزي از شما، چی زندگۀ زندیِ عبوِر انرژ". ست ينطور نينه ا" 

  . ستي، ن,, ...، ست، بروند درست کننديبه من مربوط ن,,  :ستي نیو تنبل
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س يِت سرويمسئول. دين لحظه بعھده داريِت آن را در ايفي و کیاريِت ھشيشما مسئول. به شما مربوط است"  شما کام\یِ زندگ

  .ِس عشق است، کمک استيس دھد و آن سروي خواھد به جھان سرویِق شما مي از طرید که خدا، زندگي دانیم. دي داریدھ

 اندازم با ین اداره ھستم، حداکثِر توان ام را بکار ميستاده و من کارمنِد اي من این آدم جلويلحظه ان ين است که اينمونه اش ا

   .   ن آدم حداکثِر کمک را بکنمي شوم و به این لحظه، موازيا

 یاشم، زندگک ارباب رجوع داشته بينجا کارمند باشم، ين فُرم را به من ارائه کرده که من اين لحظه، به اصط\ح، اي، ا"فع\

  . ستاده، استيم اي که جلوین آدميِس من به ايِق سرو،يان کند، برکت اش، از طري خواھد برکت اش را از من بیم

 ی خواھد، جاریمجـــا ، ین انرژينکه اي ایبرا. ھر چه در توان دارم بگذارم و خدمت کنم.  ام را بکنمید حداکثِر سعيبا

  !.شود

  .,, ...من قبول ندارم، من مخالفت دارم، ,,  : کردیزه ميست"  که دائمایکيآن !.  ستیک نوع مِن ذھني کردن ھم بلوکه

  .!ميم، بخوابيبه خانه برونصورت است که يگذاشتِن ما ھم به ا!. ميگذاشت :مييحاf، ما بگو!.  گذاشتیآنکه نم

  !. مي فھمی ست که نمین ھم رمزيا!. زه ستيک نوع ستي ھم یتنبل

   :د کهيد آشکار به ما بگويرا بان يموfنا، خدا، ا

  !. ک نوع مخالفت استي از شما و بلوکه کردن آن و کور کردِن آن چشمه ھم، یاِن برکِت زندگي ھم، عدِم باِصط\ح جریتنبل

  !. رون برودي به بیاِن برکِت زندگيد جريد کانال را باز کنيبا!.  ھمان استی، تنبل! ستیک نوع فرعوني

ت ھا را ي خواھد وضعیند، ميآفري خواھد بی خواھد خلق کند، مید، مي آی می آن انرژیم، وقتيھستک تشفشاِن معنا يما 

  !.زه ستي ستیت ھم، نوعيعدِم مسئول... درست کند، 

تان خواھم يگر براي دۀ دفتِر دوم را بخوانم، انشاءهللا، ھفتیِ  خواستم مثنویم. امديم جور در نيده بودي که کشیما آن نقشه ا

  .خواند

* 
  

  
 


