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 ٩۵۴وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

 
 ستي نیچ بوي که در تو ز جان ھیا مردهیا

  ستي نیرو رو که عشق زنده د$ن مرده شو

  ، ھر روز سردتریماننده خزان

  ستي نی موی تایکي در تو ز سوز عشق

  ن مجو، محاليھرگز خزان بھار شود؟ ا

  ستي نیحاشا، بھار ھمچو خزان زشتخو

  ر عاشقميروباه لنگ رفت که بر ش

  ستي نی ھوین به دمدمه و ھايا: گفتم که

  ستتيرم که سوز و آتش عشاق نيگ

  ست؟ي نیچ رويشرمت کجا شدست؟ تو را ھ

  یستيک کرم نيعاشق چو اژدھا و تو 

  ستي نیک تسويھا و تو را گنجعاشق چو 

  ان عشقياز من دو سه سخن شنو اندر ب

  ستي نیگر چه مرا ز عشق سر گفت و گو

  اول بدان که عشق نه اول نه آخرست

  ستي نی سویھر سو نظر مکن که از آن سو

  ن آخرجھاني تو در ایگر طالب خر

  ستي نی جوین سويح از ايطلب مسیخر م

  نور دل از آن خر به یسيکتا شدست عي

  ستي نی تویدل چون شکمبه پرحدث و تو

  را که خرسواريدان زيا به ميبا خر م

  ستي نیاز فارسان حمله و چوگان و گو

  شم که بزم ساختي دل خوی ساقیھندو

  ستي نیتا ترک غم نتازد کامروز طو

  م تا جمله اھل شھريدر شھر، مست آ

  ستي نیان کوي ز گداین زھيدانند کا

  کندیمت ھمايفروش قیآن عشق م

  ستي نی که درخور خم و سبویازان باده

  ابد آن کس که الکنستي زبان بیزان م
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  ستي نید آن کش گلوي گلو گشایزان م

  ؟ین سخنوريبس کن چه آرزوست تو را ا

  ستي نی آن آرزویست، مرا ز مَ یبار

 
 ٨٠۵٢ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو

  
   بود کو ز آدم بگذردیو کيد

  درَ  بَ ی ازو بازین نَْطعيبر چن

  قت نفع آدم شد ھمهي حقدر

  مهمدَ لعنت حاسد شده آن دَ 

  دي ندید و دو صد بازي دیيباز

  دير خود را بُ پس ستون خانهٔ 

  گراني زد شب به ِکشت دیآتش

  باد آتش را به ِکشت او بَران

  و راي بود لعنت دیبند چشم

  و رايد آن ريان خصم ديتا ز

  نش کندين باشد که کژبيلعنت ا

  نش کنديکر ن و پُ يحاسد و خودب

  دتا نداند که ھر آنک کرد بَ 

  ند زَ ید و بر ويعاقبت باز آ

  ند بعکسيبندھا بنيجمله فرز

   گردد و نقصان و َوْکسیمات بر و

  ش رايند خويچ بيزانک گر او ھ

  ش رايند ريمھلک و ناسور ب

  دن درونين دين چنيزد زيدرد خ

  درد او را از حجاب آرد برون

  
 

* 
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 : کنمیواِن شمِس مو$نا شروع مياز د ٩٨۴غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا سfم و احوالپرس
  

 ٩۵۴وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
 

 ستي نیچ بوي که در تو ز جان ھیارده مُ یا

 ستي نیرده شورو رو که عشق زنده د$ن مُ 

  !.ی ات ُمرده ایتَوھم، در تِن  یِر خاک بروي و زیري بمینکه راست راستي که قبل از ای انسانیا :د کهي گویپس م

  .، ُمردهی، بنام مِن ذھنیک بافِت فکري ست، در یاري و ھشی که از جنِس زندگیان انسیعني

  !. شودی از تو بلند نمی جانیِ چ بويھکه يبطور

 به فکر ، عشق رای خواھی و می زنده د$ن داری را که با تشعشع عشقی اگر آن برخوردیعني. رو رو :دي گویبعد م

  .باِل کاِر خودت برونصورت دني در ا،یدر آور فُرم ، بهیدرآور

 ی ھست، بدرد تو نمی زندگۀ، دِل زند ھستیيدر دل شان، دِل خدا، ی مِن ذھنیِ  که بجای، کسانعشِق زنده د�نچون 

 ی درست میِر فکريک تفسي، ی کنی، قضاوت می کنیر مي شود، تعبی که از طرف آنھا صادر میخورند، تو ھر عشق

  !. شودیزند، ُمرده زنده نمي ُمرده بریھمانطور که آب را رو!. یيبشو خودت را ۀ مردی خواھین مي، بنابرایکن

  .مي با عشِق زنده د$ن برخورد کنیگريد به نوع ديپس ما با

. ن لحظه ھستندي ایِ يکتاي یِ فضا. ن لحظه ھستنديخوِد ان لحظه، ي فُرِم ایِ ، بجان لحظهيا ھستند که در ی، کسانزنده د�ن

  . َحّل و َعقدیِ  فنایِ فضا :ا گذاشت گذشته، مو$نا اسمش رۀھفت

 شباھت به قرار یلين وجوِد ما خي ست که او را محاصره کرده و بنابرای َحّل، زندگیِ اجزا.  ستیَعقد، جسِم ذوب شدن

  !. در فضا داردیگرفتِن اجراِم سماو

م اسم ي توانیشنده، که م اجسام درخیک سريم و يني بی میتناھي $یِ ک فضايم، ي کنیھمانطور که شب به آسمان نگاه م

  . گردندی، غلتان ھستند، میتناھي $یِ ن فضايم، در ايشان را ستاره بگذار

  . ،،بله،، ". د؟ يني بیستاره ھا را م " :ميي گوید، ميحا$، اگر شما به آسمان نگاه کن

  .    ،،بله ،،  :دي دھیجواب مشما ". د؟ ين اجسام را در بَر گرفته، آگاه ھستين آنھا ھم، که اي بیِ از فضا " :ميي گویم

   :م کهييم بگوي خواھینجا، ميحا$ در ا

د ي که در ذھن پدیزيجاناِت ما، جسِم ما و ھر چي ما، ھی که فکرھایيکتاي یِ فضا وجود دارد، بنام یيدروِن ما ھم فضا

  .در آن فضا غوطه ور استزد و ي خی، از آن فضا برم فکرھاۀھم :ميد، اسمش را بگذاري آیم

اج دارند، تا ي احتیدن، به جسِم خارجيدن، لمس کردن و چشيدن، بوئيدن، شني ما مثل دیِ د، حس ھاي دانیانطور که مھم

   :ميي گوی به شما می وقتیول. مينيم ببيد جسم باشد تا بتوانيم، باينيم ببي توانی نباشد، نمیزيک چي

  ".د؟ ين فضا ھستيا متوجه ايآ. ان، فضا ھستن شيد است و آن ھم ماه است، بيد، آن خورشيآسمان را نگاه کن" 

  .،،بله ،،  :دي دھیشما جواب م

   :دين سوال را شما از خودتان بکنيا

  .،،! د؟يني بیشما چگونه آن را م!. ستيفضا که از جنِس جسم ن ،،
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  یک سري و  نُت داردیک سريتار، . مين برنامه پخش کني زند که در ایک نفر تار ميد که يفرض کن :گريک مثاِل دي

  :مي پرسید، مي کنی شما گوش می ھست، وقتسکوتن نُت ھا ين ايب. آھنگ

  . ،،بله،، ". د؟ ي شنوید؟، آھنگ را مي شنویا نُت ھا را ميآ" 

  . ،،بله،، ". د؟ ي شنوین نُت ھا را ھم ميسکوت ب" 

   :ميي گویم. ن نُت ھا ھستي که بی،، متوجه ھستم، آگاه ھستم از سکوت

  ". د؟ ي شنویست، شما چگونه مي جنِس جسم نسکوت که از" 

  .د؟ي شوی از آن آگاه مايد يني بیشما چگونه آن را م.  فضا، از جنِس عدم استاي

 که ی واقعی فضا، عدم، به معنایم که وجود داشته باشد، ولي شوی آگاه میزيما از چ!.  سوال داردیِ د ھم جاي شویآگاه م

 !.م، وجود نداردينيم ببيبتوان

   :ن است کهيجواب آن ا.  ساده و مھم استیليش خجواب

 که یاريھش در شما، عدم، خ6ء، فضا ید، بطور کلي شوید، آگاه مي، ماه و خورش"ِن مثfي بی ِخالیِ  شما از فضایوقت" 

  ".  شودیاز خودش آگاه ماز آن جنس است، از جنِس عدم است، 

 یشيک خوي م،ي نُت ھا ھست، با اصل ما که از جنِس عدمنيرون ھست و آن سکوت که بين آن خfء که در بي بیعني

  ). ساده ستیلين مطلب خيا(. وجود دارد

  .  که اrن در حاِل افتادن استیک اتفاقيم و ي ھستی خالیِ ک فضايپس، ما 

 فکر یک سريد با ي ھستی خالیک فضاي اجسام در آن، شما ھم یک سري ست با ی خالیِ ک فضايھمانطور که آسمان 

ن ي کند، ایر ميي کند، بدِن ما ھم ھر لحظه تغیر مييفکر ما مدام تغ.  کنندیر ميينھا مرتب تغي که ا...ان و بدن و جيو ھ

  .! داردیشي دروِن ما، با آن سکوت، که از جنِس عدم است، از جنِس سکون است، با آن خ6ء، خویِ  خالیِ فضا

  .ميم بشنوي توانیسکوت را نم. ديو شنید، سکوت را در واقع نمي کنی شما به سکوت گوش میوقت

م يم فکر کني توانی نباشد، ما نمیِز خارجيک چي ست، تا یِز خارجيک چيگوش، حِس ما و  فکر ما، وابسته به  " :ميگفت

اج ي احتی، به جسِم خارجیم، به جنِس خارجي، که از جنس آن ھستیاريبرعکس، ھش. ميندازيمان را بکار بيا حس ھاي

  .ه از خودش آگاه شودنکي ایندارد برا

   .   شودید، در واقع اصِل تان از خودش آگاه مي شنوی شما سکوت را میوقت

  .  شودی، آگاه م)که دروِن شماست و اrن بسته شده(ت شده ين فضا، ھم ھوي ایِ  رفته با، محتوا و که اصِل شماستیاريھش

  .  شودی، آگاه میاري از ھشیاريھش

ِف يتعر قبل، مو$نا به ۀ، ھفت" اتفاقات بسته شده، مثfۀلي بوسیا در درون ما وجود دارد ولن فضيم اينکه نشان دھي ایبرا

  :امت اشاره کرد و به ما گفتيق

   :یعني.  َحّل و َعقد استیِ ک فضايامت يق

  . ميست و ما او ھستيک خfء ست، از جنِس جسم ني ست، یاريک ھشيک عدم است، ي در ما، یخدا، زندگ

   یم که از اتفاقات زندگياد گرفته ايم و ي چون عادت کرده ایم، وليستين اتفاقات ني اُفتد که ما از جنِس ای میدر ما اتفاقات
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  .  شودین فضا بسته مياکه ي کنند، بطوری، به خودشان جذب م بلعندی ما را اتفاقات مۀ توجِه زندۀھمم، يبخواھ

 در ما وجود داشته باشد و ھم یي، فضاگشای خالیِ ک فضايست که ينطور ني ایعني. ميستي نی از ما انسان ھا، دو بُعدیليخ

  !.جسم

  !. جذِب اتفاقات شده. ن لحظه شدهيفضا بسته شده و جذِب اتفاقِ ا

ن يم و اي خواھی میم، شادي خواھیت ميم، حِس امني خواھیت ميم، ھوي خواھی مینکه ما از اتفاقات خوشبختي ایبرا

  . ستيدرست ن

   :دي گویِت چھارده ميامروز مو$نا در ب

  کندیامت ھميفروش ق یآن عشق م

  ستي نی که درخور خم و سبویازان باده

 از جھان نکه مايھم.  کندیرون ساطع مي، بیمک ي شدن با خداست، یکي ذھن است و  ما از خوابِ یِ داريعشق، که ب

  : ميم، گفتي خودمان قائم شدیم و رويبرگشت

 . شودی از خودش آگاه میاري ھش. شودی منطبق میاري، بر ھشیاريم، ھشي شوی م ما از خfء، از فضا، آگاهیوقت

  .  نداردیروني بیِ زھاي به چیاجي تواند به ذاِت خودش قائم شود و احتی میاريھش

   :مي ست که ما بدانین مطلِب حساس و مھميا

م، فکر ي که آنجا داریيآن باورھا و الگوھام، با ي فرستیم، به ذھِن مان ميني بی، و فکر ما، که ما م"دن مث6يدحِس ما، 

ند، ين فرآيان پروسه، ين کار ايا. ن خوب است، آن بد استيم اي فھمیم.  شودی دار می ما معنین جھان برايم و اي کنیم

  .اج داردي احتیرونيِز بيبه چ

  . تواند قائم شودیا، م ندارد، بلکه خودش به ذاِت خودش در میرونيِز بياج به چي اصِل ما، احتی بعنوانیاريھش

م که ما از يدار شوين لحظه، بيد ايبا. ميد انجام دھيبا. ميم انجام دھي خواھی ست که ما مینکاريا. قائم به ذات خودش شود

  . مي خواھی نمیزين لحظه، چياتفاق ا

 اتـــــفاقات، ۀلين بوسبلند شد.  کندیزد، ما را از جنِس آن فضا مي خین فضا، بعنوان ما برمي که در ایزيرِش آن چيپذ

  . کندینده مي از جنِس گذشته و آیعني، زمانبعنواِن اتفاقات، ما را از جنس 

  .  آوردی را بوجود مین لحظه، مِن ذھنيزد، بعنوان اتفاقِ اي خین لحظه در ما برميمقاومت به آنچه که ا

  . کندیست، کار ميلحظه که از جنِس زمان نن ي حضور، با ایاريکه اصِل ما ھشي کند در حالی با زمان کار میمِن ذھن

  .ميت ھستيت و ابدي نھایت است و ما ھم از جنِس بيت است و ابدي نھایخدا از جنِس ب. ستيخدا از جنِس زمان ن

   .   ن لحظه ستيشه اي ھمیعنيت يابد. ستيت زمان نيابد

  .ردي میت نميابد. مين لحظه ھستيو ما ا

  . اُفتد؟ی میحا$، چه اتفاق

  !.مي خواھی می اُفتد، ما از آن زندگین لحظه مي که ای اتفاقھر

  . نداردین اتفاق، زندگيم که ايرياد بگيم ي توانیاول م
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 شوند، کوچک ی و زمان، َحل میم، مِن ذھني مقاومت نکنیوقت. مي کنی ندارد، در مقابلش مقاومت نمی اتفاق زندگیوقت

  .  شوندیم

ھر .  شودی تر و سفت تر می، قویم، مِن ذھنيشتر مقاومت کنيد و ھر چه بي آید م بوجویم، مِن ذھني مقاومت بکنیوقت

  . مي دھیم، واکنش نشان مي دھیشتر عکس العمل نشان مي تر شود، ما بی قویچه مِن ذھن

  .شتر انسان ھا امروزه معتاد به واکنش ھستنديب

  . که معتاد به واکنش است، از جنِس جسم است، از جنِس ُمرده ستیکس

  .، درد ھم داردی که معتاد به واکنش است، معتاد به درد است، چون ھر واکنش منفیکس

  . ک واکنش استيخشم . ک واکنش استيرنجش 

  !. اُفتدیم، به زمان مي کنینکه ما مقاومت مي ای شود، براین لحظه تمام نمي در ایزي چیوقت

 یت در آن باقي، حِس ھومن یادمان است و ھنوز مقدارينوز فتاده، ھيقه گذشته، آن ھنوز حل نشده، ھنوز از ما نيپنج دق

  !.ن لحظه بود، َحّل نشديامِت اين لحظه که قيم و در اينداختيم، نيدينکه نبخشي ای شده، برایه گذاريمانده، سرما

  .ميفتند و ما در مقابل شان مقاومت نکنين است که اتفاقات بيز اين چيده آل تريا

ن ينکه در اي ایم، براي درست کنیم، مِن ذھنيم جسم درست کنياد گرفتيشتر ما انسان ھا ي و بر شدهينکار دي ای برایول

  :ميم، گفتيم، با قضاوت بد و خوب کرديم و قضاوت کرديلحظه مقاومت کرد

ِن  کرده، می را قوین مقاومت مِن ذھنيا.  کندینکه ذھن ھم بد قضاوت مي ای دھد برای نمین لحظه، به ما زندگياتفاِق ا

  !.ن فکرھا تو در تو شدهيت شده، بنابرايجاد کرده و با فکرھا ھم ھوي، درد ایذھن

 ین جسِم ما مينصورت ايم، در ايت شوي دھند، ھم ھوی که فکرھا نشان میيزھايشتر با چيبم، يشتر مقاومت کنيھر چه ب

  !. دي آی تر میقي شود، بنظر حقی شود، سفت تر می تر میرد و جھان جديم

 و سفت است یقي، حقیار جدي ما بسی برای روند، ولی گذرند و مید که گذرا ھستند، مي آی بوجود میيزھاي چجھان از

  !.ِن ما و خداستيجھان، بو ھمان 

 ی می کند و از اتفاقات زندگیزه و مقاومت مين لحظه، ستيت با فکرھاست، در مقابل اتفاق اي که ھم ھوین انسانيک چني

  . است، ُمرده ستپخش درد و جاِد درديا و معتاد به دردجه ي است و در نتخواھد و معتاد به واکنش

   :تِ يدر ب. زھاستيکِل دل اش، از آن جور چ

   از آن خر به نور دلیسيست ع کتا شدي

  ستي نی تویدل چون شکمبه پرحدث و تو

پُر . نطور استي، ایِت ذھنينساِن ھوا.  مرکِز ُمردهۀھست. چ و تو تو ستيچ پيمدفوع، پ )ديببخش(پُر از .  رودهیعنيشکمبه، 

  .    در آنھا گم شده. ت شدهي که با آنھا ھم ھویچيچ در پي پیاز َحَدث و فکرھا

  . ج کننده ستيک کfِف سردر گم و گي

  . "ن لحظه يبا اتفاِق ا" م؟، ي کنی زنده شدن به اصِل مان، از کجا شروع میبرا

  ن عدم وجود ين آن عدم و اي بیشيک خوي شود و یر ما از خودش آگاه م دیاريم، ھشي شوی از فضا آگاه میم وقتيگفت
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  .!ن لحظه فقط �زم استياتفاق ادارد، 

  .م؟ي کنیاز کجا شروع م

  ".  را کنار بگذار )مدفوع(ن َحدث ين کfف سردرگم و ايا" 

  .ن لحظهيد و به اياج دارين لحظه احتي زنده شدن به حضور، فقط به اتفاق ایشما برا

   :دي گوی، ذھن م)ميي گوین لحظه را ميا(ن لحظه را ياق ااتف

 ,,fن ھزار د$ر پول دارم، بپذ"مثrرم که ھزار د$ر دارم و تا آخر عمرم ھم ھزار د$ر پول دارم ي، من اگر ا,, .  

   :ديتوجه کن! ". نه" 

است، جسِم شما را در بَر گرفته،  که از جنِس عدم ی زندگیعني.  َحّل و َعقد استیِ  فضایعنيامت است، ين لحظه قيا

  .ن فضا، غلطان استي در فضا غلتان ھستند، جسِم شما ھم در ایھمانطور که آن اجساِم َسماو

   :ديشما اrن، انتخاب دار

که شما را در آغوش  " یعدم" و  " یزينه چ"  به دينگاه کنا ي. به آن اتفاق!. زدي خی به آنچه که در شما برمدينگاه کن

  .ديعدم ھست. دي شما ھمان ھستگرفته و

  .ا نه؟ي کند، یر ميي حضور قرار گرفته، تغیِ ن فضاي اون عدم يدر آغوِش ا، که اrن  مایِ ِت زندگيوضعا يآ

  ".  کند یر مييالبته که تغ" 

  !.ر نکنديي شود تغیمگر م.  ستیر اصوِل زندگييتغ

  . ک فکر استي بعد ۀ فکر است، لحظکين لحظه يا.  کندیر مييد که ھر لحظه فکرتان تغيني بیشما م

  !. شود ثابت باشد؟یمگر م. ک جور استي بعد ۀک جور و لحظي بعد ۀک جور است و لحظين لحظه جسم تان يا

پس، از .  ستید که زندگي شوی آن اتفاق مۀرندي در بَر گیِ از جنِس فضا، ديري پذین لحظه را مي شما اتفاق ایوقتپس 

  . ظهک لحي. دي شوی میجنِس زندگ

  . کند؟یدا ميان پين اتفاق، اrن جري به اچهـ 

  !.یِخَرِد زندگ

   اُفتد؟ ی مید، چه اتفاقين لحظه، مقاومت کنياگر شما با اتفاِق ا

  . دي شوی میاز جنِس مِن ذھن. دي شوی مجسمشما از جنِس 

   شود؟ ی مین اتفاق جاري به اـ چه

  . سامان و نظم ندارند. رکت ندارندکه ب. مقاومت. درد. ی مِن ذھنیِ انرژ.  بَدیِ انرژ

م يني بی را میزيک چي یم و وقتيجه بترسيم، در نتيفتيم و اتفاق بيجذِب اتفاقات بشو" م کامfي که ما عادت کردی وقتیحت

"  آن بگذارد، فورای رویک اسمي تواند قضاوت کند که ی ذھن نمیعنيم، ي شناسیز است و نمي ما شگفت انگیکه برا

ن ي و در ایارين ھشينکه در اي ای شود، برای آزاد میاري ھشیاديجه مقدار زيستد، در نتي اید، فکر مان مستي ایذھن م

  !.ست؟يد چيِز جدين چيم که ايص دھي شود، تا ما تشخیفضا، فضا باز م

   !.   دي آید، تسلسِل فکر بند مي آیزبان بند نم. ،،! زبانم بند آمد ،، :ميي گویم
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، اrن در ما گنِج حضور،  حضوریِ اريھشم، به ناِم يم به آن زنده شوي خواھی که ما میارين ھشي خواھم عرض کنم، ایم

  !.ميا به او برسيم ياوريم بوجودش بي خواھینکه ما ميھست، نه ا

   :ن است کهي گذارد، ای آن می روی اسِم زشت خو)نييدر پا( که منک عادِت بَِد ياrن، 

ست ي ست، مھم نین لحظه که زندگي ما، ایبرا!. واند ُکِل توجه ما را به خودش جذب کند تید، مي آید مي که پدیھر اتفاق

  .نده و گذشته مھم استيزمان مھم است، آبلکه 

  .نده؟يا آيتان مھم است؟، يبرا ن لحظهي اۀ زندیزندگ و ن لحظهياا يد، آيشما به خودتان نگاه کن

 در آن است، ینده، که زندگي در آیدن به ھدفي رسیله، براين لحظه را بصورت وسي کند که ایذھن ما را مجبور م

  . رسدی خواھد می که میزي تا به آن چی مدِت کوتاھیمگر برا. ن لحظه را قبول ندارديم، اتفاِق ايمصرف کن

 ی باز ھم غصه حمله می بزودیول. ! خواستمین را من ميا کند که ین لحظه را قبول مي، اتفاق ای جسمیِ اريبعنواِن ھش

  .کند

   :)ِت دوازدهيدر ب(م يدر شعر دار

  شم که بزم ساختي دل خوی ساقیھندو

  ستي نیومروز طُ  غم نتازد کاِ رکِ تا تُ 

  .، جشنی عروسیعني ی به زبان تُرکیطو

  .  ستی است، جشن است، جشِن زندگین لحظه، طوي ایعنيامروز، 

ست، ين لحظه خوب نيام يي کند که بگویا را مجبور م را جذب کرده و خودش را ساخته، میاري ما، که ُکِل ھشیِ مِن ذھن

ک بزم ساخته، و ي دِل ما اrن یِ د ساقي تازد تا به ما بگوی تُرک غم به ما م.نده ستي در آیزندگ، ستي نین لحظه زندگيا

   :دي گویمو$نا م

، دلش از جنس جسم و مرده ن لحظه دلش بشودينکه اتفاِق اي ایِ بجا.  استعدمدلش آن ". شم ي دِل خویمن غfِم ساق" 

 و برکت را در تمام ذراِت ی کند و سfمتی را در جھان پخش می تپد و زندگیھر لحظه م.  ستیدلش زندگباشد، 

 یدا ميان پيت ھا جري، به وضعی، خوبیکي دھد و نیرون را سازمان و نظم مي بیت ھاي کند، وضعیوجودش مرتعش م

  .کند

  !. ی، ُمردگیکيدر آن 

  ! ".ی کنی، ُخشک می رسی می، به ھر کیتو از جنِس خزان " :دي گوی میِت بعدي در بنکهيکما ا

.  ھستینده که در آن زندگي در آیتيدن به وضعي رسین لحظه را مصرف کن، برايا :دي گوی به ما میپس، اگر مِن ذھن

  :د که مو$نا گفتهيري گیاد ميشما ا$ن 

، ی بودن و زندگیاrن، من در بزم خدا شرکت کرده ام و شاد!. زم ساختشم که بي دِل خوین لحظه، غ6ِم ساقيمن ھم

ک اند، ين اتفاقات ھمه ني افتند، ایالبته اتفاقات ھم اrن م.  خودم قائم ھستمید و من روي آی جوشد و با$ میاز من م

 را ی برکتین بودم و درد و ب آنموقع که دلم مرده بود و خزابرعکسِ زد، ي ری مین اتفاقات شراِب زندگينکه در اي ایبرا

    !. شدی من درست نمین کارھاي ھمیختم، براي ریبه اتفاقات م
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 ستي نیچ بوي که در تو ز جان ھیا مردهیا

                 ستي نیرو رو که عشق زنده د$ن مرده شو

  .ميستيم، از جنِس ُمرده د$ن نيز جنِس زنده د$ن ھستما ام که يديپس فھم

ن يزه با اتفاق اين لحظه ست، عدم ستيرِش اتفاِق اي، که معادِل پذی شدن با زندگی موازیم براي خوانینا را مما شعر مو$

  . " کندیمرا زنده دل م"  ،نياد و ي گوی به خودش مین لحظه، زندگي که در ایزيلحظه ست، با آن چ

 یِ  دھم که از جنسِ فضایفقط گوش مد، من ي گویا غلط ميم درست ي کنم که بگوی مو$نا گوش نمیمن به حرف ھا

 شوم ین لحظه، مقاومت کنم، از جنِس جسم مي دانم اگر در مقابل اتفاق ایم.  َحّل و َعقد شومیِ از جنِس فضا. امت شوميق

  .ردي گی قرار میِن من و زندگين جسم بيو ھم

 رسد، ی شود، به من ھم نمیپخش نمرون ينصورت، بودِن من و برکت خدا، از من به بين جسم را ِسفت کنم، در اياگر ا

  . دانمین را ميا.  اُفتمی جدا میاز زندگ

  .  کنمی مین لحظه، آشتي اُفتد، با اتفاِق ایادم ميپس ھر دفعه که 

  .  اتفاق ھستمۀرندينم که من در بَرگي بی کنم، می مینکه آشتيبمحض ا

 ی کنم، از شعِر مو$نا استفاده می مین دو بازين اير بنم که از جنِس اتفاق ھستم و اگي بی کنم، میزه مينکه ستيبمحض ا

  :کنم تا متوجه شوم که

ا من اrن از جنِس يآ.  آن شوم؟ۀرندي در بَرگیِ  کند که از جنس اتفاقات نشوم و از جنِس فضای ام میيچگونه راھنما

   ". شدن با خداستیکيعشق،  " :گفتم.  کنم؟یا نه، عشق را حس مي ھستم؟، یُمردگ

 شود، آن ی خودش قائم می رویاريم و ھشي کشی عقب مین مِن ذھنينکه ما از ايست، بمحض اي نی معمولۀديک پدين يا

  .ن تشعشع، در جھان اثر داردي کند و البته که ای، از ما شروع به تشعشع میيبايعشق و آن برکت و ز

 یدر حال.  کندی خورد، سبزش می که میکبه ھر . ِت بھار داردينکه خاصي ایبرا، کند یامت ھميفروش ق یآن عشق م

  . کندیراند، سردش مي می خورد، می که میِت خزان دارد، به ھر کيکه انساِن ُمرده دل، خاص

   :ديشما از خودتان اrن سوال کن

   :ديد بگوي آی شود؟، دنباِل من مید؟، زنده تر و شاداب تر مي آی رسم، از من خوشش می میا به ھر کيآ

  . کند؟یا از من فرار مي کند ،،؟، یتو طراوت ماز  یزندگ،، 

  ، ھر روز سردتری خزانۀمانند

  ستي نی موی تایکيدر تو ز سوز عشق 

ا نه؟، ھر يد، ي شویا بالغ تر، آزادتر مي گذرد، آیشما، ھر روز که م.  شودیز ھر روز سرد تر مييپا. یز ھستييمثل پا

  .د؟ي کنیرد را پخش مد، دي شوی شود، پُر دردتر میروز حالتان بدتر م

   .  ا افسرده تر؟يد، ي کنیا زنده تَرش ميد، آي زنیقه حرف ميد، ده دقيني نشی میکيشما اrن با 

  .د؟يا ھمه اش ُمرده دل ايآ. د؟ي گذاریان مي را که به سرتان آمده، با او در میيا دردھا و رنجش ھا و بfھايآ

  .  بر اساِس گذشته ستیباشنده اک ي یعني. ُمرده دل، در زمان است
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  !. در زمان است!. نده ستي رود و تماِم نگاھش به آینطرف و آنطرف مي ست که ای گذشته ایعني

جه برسد ينده به نتي خواھد در آی از گذشته دارد و میري شمار درگینده ست، بي ھمه اش با گذشته و آین انسانيم، چنيگفت

  !. داد، ناراحت استیا از آنچه که رويو 

  !. اُفتادید مين اتفاق افتاده؟، نبايچرا ا

  !. اُفتادید ميفتاده؟، که باين اتفاق نيچرا ا

از نظر .  شودی ا$صول، از نظر خدا، تمام می اُفتد، علی که میھر اتفاق.  شوندین لحظه تمام ميکه اتفاقات در ايدر حال

  .رفت. ستيگر آن فکر ني بعد، دۀ گذرد و لحظی از ذھن تان میک فکريد يني بیشما م.  شودی تمام میزندگ

ده يد؟، از آن رنجين دارد که شما در مقابِل آن مقاومت کرده اي به ایبستگ.  شودی اُفتد و تمام مین لحظه مي ایک اتفاقي

  !. ماندیآن م.  افتادلهــت از حِس وجودتان در آن به ینصورت، مقداريد، در ايده ايد، رنجيد؟، اگر مقاومت کرده ايا

  .ندهي گذشته و آیعني کنند، زمان ی مین است که انسان ھا در زمان زندگي ھمیبرا

  .چرا؟.  دارندی ناراضیگذشته ا. ده دارنديجه نرسي به نتۀک گذشتي

ن لحظه ينکه از اتفاق اي ایچرا مقاومت کرده ام؟، برا!. مقاومت کرده ام ن لحظهيشه به اتفاِق اينکه ھمي ای،، برا

  . خواستم ،،ی میخوشبخت

  ".  ما باشد، دوسِت ما باشد ۀن لحظه ممکن است ھمسر ما باشد، بچيحا$ اتفاِق ا" 

   ھمسریِ د، ممکن است حاوي دھید و واکنش نشان مي کنین لحظه که در حال رخ دادن است، مقاومت مي به اتفاق ایوقت

  !.دي اُفتیر مي گیارياِن ھشد، بلکه بعنوي پاشی و بچه ھا و دوستان تان باشد، نه تنھا َسمِّ بد را به آنھا م

 ید، اتفاق ھر چه ھست، دوباره در آغوش تان مي آید، اتفاق با$ مي شوی َحّل و َعقد میِ د، فضاي کنیشما فضا را باز م

  !.افتاده اندله ــتانسان ھا به . دي اُفتی ملهــتد، به يبجنگ. دي جنگیبا اتفاق نم. رديگ

  !.دي از آنھا باشیکيشما ممکن است 

  .ديد و جھاِن جديآدِم جد : قبل گفتۀفظ ھفتحا

  !. تانی گذارد؟، مِن ذھنی نمید، کيزي خی برمیاريبعنوان ھش. ديد شما ھستيد و جھاِن جديآدِم جد

  . شودیزد، تمام مي خین لحظه، برمي در ایھر اتفاق و ن لحظه ستيشه ايھمن است که ي ایيک شناساي

 یکوله بار. ديندازيد، بي افتاده الهــت تمام آن اتفاقات گذشته را که در آنھا به  سبب شود که یين شناسايک چنيممکن است 

  !. کندیت مي دارد که پشت تان را اذیزين و نوِک تيار سنگيست بس

ض يا سردتر و بدحال تر و مري رود، آید روز به روز که ِسن تان با$ مينيد و ببيبه ھر صورت، شما به خودتان نگاه کن

  . د؟ي شوی م...ا نه؟، با حال تر و شادتر و بالغ تر و بخشنده تر و فراوان تر و فضا گشاتر و ي؟، دي شویتر م

  . د شديد، ھر روز سردتر خواھي دھیجاِد درد را ادامه مياگر ھنوز مقاومت و واکنش و ا

   ".   کرد یگران را سردتر و بدحال تر خواھي شد و ھم دیھم خودت سردتر و بدتر خواھ" 

  !. ديني کوچک ببیِ  را در بچه ھایموجِ زندگشما 

  م آنھا راي کنی میم، روز به روز، سعي چون ما از جنِس خزان ھستیم وليرياد بگي کردن را از آنھا یم زندگي توانیما م
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   :که خودمان، ی به ما نداشتند و ُمرده دلیــــــچ لطفي که ھیيم، باورھايت کني خودمان ھم ھوۀدي پوسیِ  با باورھا

  .  ,, که من کردم، تو ھم بکن و مثل من، ُمرده شویيت شو، ھمان کارھاير و با آنھا ھم ھوي مرا بپذیتو باورھا,, 

  !.نکار را بکنميچرا ا

  !.ستي نی موی تایکيدر تو ز سوز عشق 

ا آن يآ. ! رسدی به من نمیزيت ام، چي که با آن ھم ھوین و من و خدا، جھان قرار گرفته، جھاني بیوقتواضح است، 

  !.رميد که نمي آی میا فقط نشتي تواند تشعشع کند؟، یبودِن من، اصِل من، م

د ساطع شود، از شما يارانه بايکتا شدِن شما با خدا، ھشي که از ید، آن برکتي آی بودن که از اعماق وجودتان میِ ا شاديآ

  !.  شودی، نم) کمیليخ(ک تاِر مو ي یّ ا حتي شود؟، یابراز م

ا اتفاقات را ين لحظه آين دارد که اي به ایبستگ.  شود؟ی، از شما چقدر ساطع می، ِخَرِد زندگی، برکِت زندگ عشقیِ روين

  .دي شوی بلند ماتفاقا نه، بعنوان يد؟، يدر آغوش گرفته ا

 در یِ ک فضاي، نها يد؟، ي شوی که با درد ھمراه است، بلند می فکریعني، یجاني ھیک جسِم ذھنين لحظه بعنوان يشما ا

  :گفت!.  کند؟ی میارين لحظه را آبي، اتفاق اید که ھر لحظه برکت زندگيرنده ھستيبَر گ

  !.کند یامت ھميفروش ق یآن عشق م

د، ي کنی را که با آنھا برخورد می کنند؟، کسانیراب مي کند؟، اتفاقات تو را سی فروش کار میحا$، در شما، عشِق م

  . د؟يزي ری میي خدایِ  شراِب مد،ي رسی می کند؟، به ھر کسیراب ميس

  .ستي نیم و سبو که درخور خُ یازان باده

 ی ما صورت میِ  ست که در حالت فضاداریا آن ارتعاشيدر مورد شراب .  کندی صحبت نمیراجع به شراِب انگور

  !.رديگ

  . فته؟ که آنھا را در بَر گریيا فضاي ستارگان مھم اند ۀيد، بقيد، ماه، خورشي کنیآسمان که نگاه م

  !.در آغوش فضا غلطانند!. فضا".  که آنھا را در بَر گرفته یيفضا" 

  .ا اتفاقات؟ي گشوده شده که ناظِر اتفاقات است، ناظِر ذھِن تان است، مھم است؟، یِ در شما، آن فضا

  ! ".تا حا$ اتفاقات مھم بوده" 

   ".ی رسی، به عشق نمی رسیچ موقع، به خدا نمي، ھی جلو بروین مِن ذھني شما بدان که اگر با ا" :دي گویم" اتفاقا

  ن مجو، محاليھرگز خزان بھار شود؟ ا

  ستي نیحاشا، بھار ھمچو خزان زشتخو

  . ر ممکن استينکار غيا. دنباِل آن نرو. ز، بھار شود؟يي شود که خزان، پایا ميآ

   .   بھار، خوشخوست. ديد، زشت خو ھم ھستياگر شما خزان. ستي نیزين چي چن.حاشا

 برخوردار یم و اتفاقات از برکت زندگيريم و بپذيرينکه اتفاق را در آغوش بگي این لحظه، بجاي ما اگر در ا:دينگاه کن

 گذرا یِ زھايشه چين اتفاقات ھمــــي حا$ ا،!مي اُفتیم اتفاق ميشه داريھم، مين لحظه ھستياتفاق ان لحظه، يشوند، در ا

  . است، فکر فرار است بدن فرار نيا!. فـــــــرار. ھستند
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جاناِت مان است، مفھوم پول مان است، يم، بدن مان است، فکرمان است، ھي که ما به آن مشغول ھستیيزھايآن چ

  .نھا ھمه فرار و گذرا ھستنديا ...متعلقاِت مان است، 

 یزھا ميکند، ِکرم به چ ی، صحبت ِکرم م)نييدر پا(!. ميده اينھا چسبيبه ا!. مي درست کرده امنک ينھا يما بر اساِس ا

  !. کندی مینھا بازياژدھا با ا. چسبد

  !. ستی خطرناکیِ  ما جھان جایبرا!.  شدهی شده، کاِر خطرناکی خطرناکیِ ل به بازي گذرا، تبدیِ جه رقصِ فُرم ھايدر نت

روند، ھمه رقِص  یند و مي آی روند، میند و مي آی گذرند، مین فُرم ھا ميکه ايدر حال!.  اندی ھا جدیبعض!.  ستیجد

  . فُرم است

د که يد ديد، خواھيد و در مقابل آن مقاومت نکني کنین لحظه آشتيد و با اتفاق اي اتفاقات شوۀرندي در بَر گیِ شما اگر فضا

  . برخوردارندینکه از برکت زندگي ایبرا.  اُفتند در حاِل رقص اندی که در شما میاتفاقات

 کند، فردا یدا مي پی شود، بدن تان امروز نقصی شود، کمتر میادتر ميل تان ز شود، پوی تر می قویکيرد، ي می میکي

  .نھا اتفاقات اندي شود و ایخوب م

 ۀشين حالت، ريدر ا. ديستي نیُمردن. ديزنده ھست. ديت ھستي شما از جنِس ابد.ديھست شما، ن اتفاقاتي اۀرندي در بَر گۀنيزم

  .ت داردي نھاید، عمِق بيني بی که در آسمان میين فضاينطور که ايھم. ديت ھم داري نھایب

  .ا عمِق فضا؟يا وزِن آنھا مطرح است؟، مھمتر است؟ يا ماه، يد يدر فضا، حجِم خورش

شتر ي خود، بیِ  پای و رویشه دار بودن تان و مستقر بودن تان در عشق و در زندگي تان و ریدر شما، عمِق فضادار

  .اُفتند؟ ی که میا آن اتفاقاتيت دارد؟، ياھم

  . دِل عاشق از عرش فزون باشدی           زان روی دان که ھمان ارزی، می لرزیبر ھر چه که م :خود نگفتهيمو$نا ب

  .ت استي نھایکه دِل عاشق، بي، در حالی لرزیک اتفاِق کوچک ميتو به 

  :مي دانیپس ما اrن م

  . مي مان بدھید در زندگي بایه اير روييک تغي

 بر اساس آن وت شدن ي قضاوت خود ھم ھوبا و آن رفتارھا، مثل قضاوت و بد وخوب کردن و یِن ذھناگر شما، آن م

ش يا راه حل ھايده ھا يا اي ی فکِر مِن ذھناينطور فکِر آن قضاوت را اساس گرفتن ي ھمون لحظه يزه کردن به اتفاق ايست

 و ديھست یکي ی، با زندگن لحظهي، شما درادير دھييتغ را ...کار کردن، يا ِخَرِد خدا را بي یرا اساس گرفتن و ِخَرِد کل

  .دي شوی شوند، شما از جنِس بھار می برخوردار مین اتفاقات از برکت زندگي و ا ستیاتفاقات در آغوِش شما و زندگ

  .      شودید، بھار مي رویرد، ھر جا مين فضا قرار بگي در ایھر موجود

  .ديد ادامه دھي را نبایحالِت مِن ذھن. ديد ادامه دھي، آن را نبادي آیادتان مي یو اگر شما حالت قبل

جاد درد است، قضاوت و بد و خوب کردن و بر ي ست، واکنش است، ایت جسميت ھويزه ست، تقوي، ستیحالت مِن ذھن

  .ستيننکارھا درست يکار کردن است، اي را بی را اساس گرفتن و ِخَرِد کلیاساس آن عمل کردن است، فکِر مِن ذھن

  .ديد که خودتان کرده ايد، بدانيتان گم شده اي تان بد است، در فکرھا و در دردھاید، اگر زندگيشما به خودتان نگاه کن

  .!ی مِن ذھنیِ درست با کارھا
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   :ادمان بماندي خواھم تکرار کنم بلکه ین موضوع را ميم، من اي کنینھمه صحبت ميا

   . با آنی آشتهد و بياج دارين لحظه احتيشما فقط به اتفاق ا

  .د، نه خداي کند، شما ھستی دستش را دراز می آشتی ست و برای که داوطلب آشتیو کس

زه ين لحظه ستيبا ا. ن دراز کردِن دسِت شما، دراز کردِن دست خداستي، ھم ,,!نمي بیمن که دست خدا را نم ,, :ديينگو

  . کندینکار شما را بھار ميا. دي کنین لحظه آشتيا اادتان رفت، بي بعد ۀلحظ. دي کنین لحظه آشتيبا ا. دينکن

د، منصفانه به خودتان، ي کنیاگر درد پخش م. دي را بشناسی مِن ذھنیِ ي خزان، زشت خویين حال، زشت خويشما در ع

  . ديگران، اعتراف کني به دنه

 ین مييپا(ت، يم ما بعنوان خدائيستيق نم و از جنِس اتفاين لحظه ھستي ایِ ت از جنِس فضايم از جنِس خدائيديحا$ که ما فھم

  !. دي، شرم دار!ديشما رو دار :)ديگو

   :دييد بگوينيد بنشي شما بایعني. ميت داريفرد. مي خودمان استقfل داریِ  پایِ م که روي ھستیقتيک حقيما 

سه اش، يار مقايع مین مِن ذھنينکه اي ایگران ندارم، براي به دی خواھم چکار کنم؟، کاری، خودم، م"من شخصا،، 

  .گران ھستند ،،يد

. ! خواھم ادامه دھمی خواھند ادامه دھند، من ھم می را می و خزانیزييگران پاي کنند؟، اگر دینکار را ميگران ايا ديآ 

  .! شومی شوم وگرنه من ھم نمی م بھار شوند، من ھمی م بھار شوند؟، اگریگران بھار مينم دي خواھم ببیمن م

 یِ  پایِ  روی تواند بعنوان زندگی دارد، نمی جسمیارينکه ھشي ایبرا. سه ستي، مقای مِن ذھنیِ  ھایي از زشت خویکي

 .  کندیسه کار را خراب ميار مقايآن مع. ديدا کنيسه پيار مقايک معيد يبا. خودش قائم شود

   :ديي گویشما به خودتان م

 ید، محروم مي آیت مي وجودم بعنوان انسان و خدائ که از اعماقیزي از چ زنم،ید دست ميبه واکنش و تقلمن چون ,, 

  . من بھار ھستم.  خواھم زشت خو باشمینکار را بکنم، نمي خواھم ای نم،شوم

نکه به يگران، بدون اي دیگران، بدوِن آگاھي خواھم بدون نظارِت دی مايآ خواھم بکنم؟، یحا$ که بھار ھستم، چکار م

 خودم کار کنم؟، و در یرو"  خواھم مستقfیم... ،  رسمی من به گنجِ حضور مد،يد مرا تماشا کنييايب  :مي بگویکس

  . ,,صورِت امکان، از ھمه پنھان کنم؟ 

نکه ما ي ای، برا!نگذارند" گران اصfيد، احتمال دارد که دي خودتان کار کنیِ رود يم، اگر شما بخواھيين را ھم بگويا" 

   ".م ي محاصره شده ا که از جنِس خزان ھستند،یي انسان ھاۀليبوس

 خواھند ید، پنجاه نفر با شما ارتباط دارند، ھمه از جنِس خزان ھستند، ھمه مي، شما از جنِس بھار بشو!ديستيفقط شما ن

  !. کندین کار را ميخزان ھم!. شما را به واکنش وادار کنند

  !. کند تا شما را به واکنش واداردیتزه ميآنقدر س.  ,,!ستيبابا بھار چ ,,  :دي گوید، مياگر از جنِس بھار باش

  ".ست؟ يک خدمت بزرگ به جامعه چيس و يک سرويد ي دانیم" اصf " :مين موضوع را گفته ايبارھا ا

  .  کندیگران را به واکنش وادار نمي رود و دی که راه میانسان

  !. کندینکار را ميُمرده دل و خزان، ا
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  .! پََردید، آن مي گوی میزيچ...  پََرد، به آن ین مي اد،ي گوی میزي چ...ن يبه ا رود، یخزان راه م

 یست، از جنِس منفيست، از جنِس عکس العمل ني ست و از جنِس اتفاق نی که فضا دار است و از جنِس زندگی کسیول

  . کندیگر را به واکنش وادار نمي دیِ  داند، انسان ھایست، درد را لذت نمي نیي گرای و منفیباز

  . دي آنکه او را به واکنش وادار کنیرد، بياد بگيد يد، آنچه را که باياد بدھيبه بچه تان د ي توانیشما م

  !.  خواھد بِپََردی اش در حال گسترش است، واضح است که می که مِن ذھنینوجوان

  .ديد فضا را باز کني، شما با!ديد بِپَريشما که چھل ساِل تان است، نبا

  !. دي کنید ميد، پس تقلي پََرد، شما ھم بِپَری میکياگر 

 توانم فضـــا گشا باشم و اتفـــاقــات را در ی میيت ام و به تنھايک خدائي،، من  :دييد و بگويسه نکنيد و مقايد تقلي توانیم

  . من برخوردار شوند ،،ی من ھستند و از برکِت زندگیِ ند، در فضاي آی که به حضوِر من میرم و تمام کسانيآغوش بگ

  . ستین، کاِر مِن ذھنيا!. ديک سرفه کرد، شما دو سرفه کني یکينکه ينه ا ". دير کننطور فکيا" 

ن ين اrن ھم، ھميھم.  شودیم تر و ِسفت تر مين شما و خدا، ضخي بۀد، فاصلينکه واکنش نشان بدھيد، ھمي دانیشما م

  !.ستي نیگريِز ديچ!. ن شما و خداستي شما، بیجھاِن جد

 شود و کم کم نور از ی کمتر میسفت.  شودین ضخامت کمتر مين لحظه، اي با این لحظه، آشتيِق ارِش اتفايم و پذيبا تسل

  !. شود ید پُر از َحَدث و تو در تو، ست، رد مي گوی شما که مین بافِت ذھنيُخلل و فََرجِ ا

  !. ِکِدر است، چرا ِکِدر است؟ی خواھد از شما َرد شود ولینور م

ن لحظه را يوِن بد و خوب، اتفاِق ابد. ديبد و خوب نکن. ديقضاوت نکن. ديزه نکنيست. دي کنیزه مينکه شما ستي ایبرا" 

  ". رد، تا شما را از خدا جدا نکند يِت شما قرار بگيد، تا در آغوِش خدائيريبپذ

  !.  حس ھا و فکرھایِ د، نه روي قائم ھستیاري ھشیِ  پایِ د که شما رويو در آن لحظه نگاه کن

  ر عاشقمي شرِ ت که بَ روباه لنگ رف

  ستي نی ھویمه و ھامدَ ن به دَ ي ا:گفتم که

م يا تا بحال، ما توانسته ايآ.  استلنگ و زرنگ یم، مِن ذھني شویم و از جنِس مِن ذھنين لحظه شويما اگر از جنِس اتفاِق ا

  .  م؟ي و مھار کنیي را شناسای مِن ذھنیزرنگ

  . ,,مي ترسیم,, م؟، ي چرا روباه ھست!.مي لنگ ھستم روباهِ ي دانی ست و ما میر، خداست، زندگيش

  !.م بر اساِس فکرھامانيما زرنگ. ستيخدا از جنِس فکر و جسم ن.  کندیخدا فکر نم.  کندیر فکر نميش.  ترسدیر نميش

  ".ن درست است؟ يا!. " مي رویش بھار ميم، پي کنیت را حفظ مي که خزانیدر حالت

 ید، بجاير است، در ذھِن مردم درست اش کني را که تصوید من ذھنينکه بخواھي ایِ جاد، بيستيد که بھار ني دانیشما م

  . ,,د، من عارف امينيد، ببي مردم بدانیا ,, :ميم به مردم بقبو$نينکه کوشش کنيا

   :م کهيم به مردم بقبو$ني خواھی، چرا م!ميستيم ني دانیم، ما که مي دست برداریبھتر از از روباھ

  . ,,!د؟ي عوض کن،دي که از من داریر ذھني تصو،ھن تانشما در ذ,, 

  !.ستيم که درست نيد بدانيم، باي رویِش خدا مي پین مِن ذھنيپس اگر ما، با ا
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  .  ادعاستی و ھویھا. ستي نی ھویمه و ھامدَ ن به دَ ي ا:گفتم که

 خواھد خودش را نشان دھد، ید و مي آی ست که با$ میجاني و ھی ذھنۀک باشنديد، ي آی، اتفاق است که با$ میمِن ذھن

  .ت در جسمي ست، بر اساِس ھویَدمَدمه، گفتاِر مِن ذھن. ! داندیبزرگتر و بلندتر با$ آمدن را، بھـــــــتر مھر چه  

  . طان استيرد، در واقعِ گفتار شي گی که اrن در ذھِن ما معتاد گونه صورت می، گفتاریعني

،  حرف بزندیمن ذھنم و آن ي بلند شوین لحظه و من ذھنيم، بعنواِن اتفاِق اي ھستین لحظه که در آغوِش زندگياگر ا

ن ي و امي پَرین فکر به آن فکر، معتادگونه و اجبارگونه مياز ا.  گذردی شود که اrن در ذھِن ما می میھمان حرف

  !. ستَدمَدمه

  . کندی، ما را مجذوِب خودش می مِن ذھنیِ ن صحبت ھاي، اَدمَدمهن يا

 یده مي مان بلعیاري ھشۀم، که ھمي شوین فکرھا و اتفاقات مي آنقدر مجذوِب ایم، ولي ھستیاريرست است که ما ھشد

  !.شود

 اتفاق ما را یکي کند، آن ی کند، آن اتفاق ما را جذب مین اتفاق ما را جذب ميا!.  اُفتدی میم چه اتفاقينيم ببيمنتظر

  !.م؟يچرا منتظِر اتفاق ا!. ميما مدام منتظِر اتفاق!  بلعدی مان را میاري ھشۀ کند، ھمیمجذوب خود م

 و فکر بعد از فکر که موِمنتُم دارد، مقدار حرکت دارد و ذھن به سرعت فکر ی مِن ذھنین گفتگويد که ايشما آگاه باش

  . کند، غلط استیم

  .  گذاردیسِم شما اثر م جین فکرھا، روي از ایجاناِت ناشيد، ھي کنیاگر شما معتادگونه و اجبارگونه فکر م

جاِن ھمراه آن، َدمَدمه ست ينده باشد و ھيا آي، که ممکن است مربوط به گذشته و یک فکِر اجباريھر لحظه، در معرِض 

  !. است و مضر

   :شود ی بلند می و ھوین دمدمه ھا، ھاياز ا

  .  ,,...، !من زنده شده ام، !، من خداشناسم!، من موفقم!، من ثروتمندم!د که من بلدميني مردم، ببیآ  ,,

 ین دشمِن خودمان ميما بزرگتر!.  زندی ما، به خوِد ما لطمه میِ زييِت پاي، و خاصی و ھوی، َدمَدمه وھایمِن ذھن

  !.   ميشو

   :دييد و بگوير نورافکن قرار دھيز" د و خودتان را واقعاينين است که شما بنشيک فکِر خوب اي

  . زنم؟ ،،یه خودم لطمه مم چگونه بيني خواھم ببیم من ،،

م که شما با مِن ينيد ببيد، باي آیش مي ھمه پیت است، برايد، چالش محدودي آیش مي پیي ما چالش ھای موقع ھا برایبعض

  .؟دي کنی، با چالش برخورد میذھن

  !. ديريان را نپذت خودتيد مسئولي خواھی، م!ديد مfمت کني خواھی، م!ديزه کنيد ستي خواھی م،دي برخورد کنیبا مِن ذھن

   :دي خواھد بگویه را َحل کند، مي خواھد قضی نمیمِن ذھن

  . ,,...د، يرا به من نچسبان... ن ي ایک موقعي  گناھم، من بزرگم،یمن ب,, 

  !.مي زنیم و به خودمان لطمه مي گذاری چرخ خودمان میِ ب ما چوب $ين ترتيو به ا

  .  شودی، حاضر م"ـدايد، شـــــدي آیش ميک چالش پي یت که به اصطfح، دلش به حضور زنده ست، وقیکس
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 کنند، حضورش، آن ید آن را محاصره مي سفیِ  کند، تمام گلبول ھایکروب به بدن حمله ميک مي یمثل آن حالت که وقت

  .د؟ي آی، اrن چه میند که از زندگي خواھد ببیم.  دھدی کند، واکنش نشان نمیت را محاصره ميچالش و آن محدود

  . ستي نیگر قرباني شود که دی میکيا اتفاق و با مسئله و چالش، چنان ب

  .  دانندی میشتر مردم خودشان را قربانيب. مي شوی میم، قربانين لحظه مقــاومت کنياگر در مقابل اتفاق و چالِِش ا

ن ي، به ای بـــَِد مِن ذھنیِ ژ شان مقاومت کردند و از واکنش و انریمــن ذھنــــن اتفاقات افتاد، با ي ای دانند وقتینم

، ضرر یپول داشته باش(!.  توانست حل شود، صد ھزار د$ر به آنھا ضرر زدی که با صد د$رمیختند، موردياتفاقات ر

  .!)ی زنیم

  !.د که پنـــــج ســـــــال َحل نشديني بیکدفعه مي توانست حل شود، یقه مي که با پنج دقیزيچ

د که يدا کنيک انسان خردمند، پيد، بعنوان ير نورافکن بگذاريد خودتان را زيبا. ديندھ گوش ی من ذھنۀشما به دمدم

  .ديسيبنو. د؟ي زنیچگونه به خودتان لطمه م

ه اش را ي، بق)اگر وقت شود(م دارم يامروز ھم تصم.  کنمیتان تکرار ميم، آن را براي خواندیک مثنوي قبل، ۀ، دو ھفتیکي

  . دمه ستن دميبخوانم که مربوط به ھم

ما از . مين لحظه ھستي ایِ يکتاي یِ ما فضا. ميستي نیما مِن ذھن.  ستی مِن ذھنیِ صدا. طان در ماستي شیِ دمدمه، صدا

زند و ي خیکه فُرم ھا برميراست، در حالي نامیزندگ.  ستیت زندگيابد.  ماست، جنِس ماستۀت خانيابد. ميت ايجنِس ابد

  . رندي میم

نُت ھا . زندي خینُت ھا از ما برم. ميستيما از جنِس نُت ن. ميل تار زدن، ما از جنِس سکوت ھستيل ھا، در تمثيدر آن تمث

  . نه ستيسکوت زم یول.  روندیدر سکوت فرو م، زندي خیاز سکوت برم

زند، شما ي خیفکرھا از شما برم. ديستيزند، ني خی که از شما برمیيزھايشما از جنِس چ. ديشما از جنِس سکوت ھست

  . دي مانی می سکوت باقۀنيزم

   :دي گوی کند و مین غزل اشاره ميدر ا

  ان عشقياز من دو سه سخن شنو اندر ب

     ستي نیگر چه مرا ز عشق سر گفت و گو

  :د کهي گویھمانجا م!. اِن عشق، دو، سه حرف از من بشنويدر ب

  !. ستي، با سرو صدا نیان کني عشق را بی خواھیاگر م

  . خواھم راجع به عشق گفتگو کنمینم. از بس به عشق زنده ام، َسِر گفتگو ندارم من :دي گویمو$نا م

مردم دائم . ستيک تر ني سکوت، به اصِل ما نزدۀ به اندازیزيـــــــچ چيھ. نکه عشق از جنِس سکوت استي ایبرا

  .  ,,چکس حرف نزند من حرف بزنميھ ,, : زنندی زنند، عجله دارند، حرف میحرف م

  .  چسبانندیرف را به حرف مآنموقع، ح

  !..دهينُت به نُت چسب!.  کندیت نمي زند و آن سکوت ھا را رعای را که تار مید کسيريشما در نظر بگ

  !. وحشتناک استیِ  ھمان صدای مِن ذھنۀدمدم!.  دھدی می وحشتناکیصدا
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ن فکر تمام نشده، به آن ينکه اي نه ا.بعد سکوت کند، بعد فکر کند. د بتواند سکوت کند، بعد اگر خواست فکر کندي بایکس

  !. فکر بِپََرد

*  

   :خوانده ام"  ست، قبfین قسمت از مثنويا

 ٨٠۵٢ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو
  

   بود کو ز آدم بگذردیو کيد

   بردی ازو بازین نَْطعيبر چن

  ست؟يو کيد دي دانیشما اrن م

 که شما در یزيد آن چي دانید که ميار شده اي و ھشدارياrن شما آنقدر ب!. مي آوری ست که ما بوجودش میو، مِن ذھنيد

  .ديد نگاه کني توانی به آن میحت. ديستيد، شما ني کنیجاد ميذھن تان ا

   :بارھا گفته ام. ميدار ک موِمنتُميالبته، اrن 

 که یليل اتومبل سرعت گرفته، مثين ميم و ايم که به جھان بروي دارليم ما یعني کند، ین ذھن، با سرعِت با$ فکر ميا "

   :ِف انسانيتعر" اتفاقا. دي، به خدا بروید، به زندگي را عوض کنليمد آن ي رود، شما بایبا سرعت ھفتاد م

  !.)ینه انساِن مِن ذھن البته  (. ستنه+  ن لحظهيرِش اي پذیِ فضا

 :دي ما بایعني!. ستيف، انسان ني، بنا به تعریانساِن مِن ذھن.  ستی، در واقع انساِن موقتیادمان باشد، انساِن مِن ذھني

  .نه+ م، ي باشن لحظهيرِش اي پذیِ فضا

  .  هللا�اله � ، نه+ خدا  : معروفِ ۀکلم.  شناسندین را مي روند، این را مي که راِه دیيآنھا

  . نه+د، يل اش شده ايز است که شما تبدي ھمه چۀرندي در بَرگیِ ، فضاا� هللا

  .ستمي من از جنِس تو نیعني. نـــه :ديي گویبه اتفاقات م.  اتفاقاتۀرنديدر بَرگ. ده به حضورزن. ديھست ،هللا ا� شما، یعني

  .البته. دي گردیبرمد و ي برگردديبا. ديھست نـــهد که ي دانید، شما مياگر شما را کش

  !.ل شده، نه به خداي، تبدیاrن انسان ھمه اش به جسم، به مِن ذھن

و يطان است، دي شۀن دمدميک جسم است و ايفکر، وابسته و متعلق به !. مي کنی فکر میرعتد که ما با چه سيني بیشما م

  !.ميبرعکس شده ا. خدام و نه به ي شده ایمِن ذھن و من و طانيش و ويدل به يتبداست، ما 

   .ميي بگوهـــنم و به جسم يد به خدا زنده شويرد، بايد برعکس آن صورت گيبا

، هـــــنم يي گوی میادمان باشد وقتي!. هــنم، ي نداشته باشیچيم و ھيست که کار نکني نین معني ام، بهيي بگوهـــنبه جسم 

  .     ديي گوی منـــــــه حضور است و به ذھن یِ  پای تان، وجودتان، رویني رود، ثِقل و سنگی حِس وجود به فکر نمیعني

  . م که در ذھن ساکن شومي آی من نمیعني

  ".م ي اُفتینده نميه و آبه زمان، به گذشت" 

 وجودش، مرکِز ثقل اش یعني.  ست، در ذھن، حِس وجود داردیا مِن ذھني شده یه گذاري که در زمانه سرمایکس

  .مي ھستیما از جنِس زندگ" اصf. ت استي ما، ابدۀ که خانیدر حالت!. آنجاست
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  .ميد برگرديم و زود بايما به ذھن رفته ا

حا$، ما با .  گرددی خودش برمی پای رود و روی به ذھن میما غلط است، زندگ!. ميستيما که ن. نطوري ھم ھمیزندگ

  !. مي ِکشیم، درد مينکار را گرفته اي ایزه جلويست

 تواند ی تواند از تو َسر باشد، نمی نمی، مِن ذھن!ی اساس ھستتو، !یو را درست کرده اي و دیمن ذھن :دي گویمو$نا م

 زند و ھر ی مگولدرست است که ھر لحظه ما را . ی بَری، از آن می حرِف ُعَرفا گوش دھاز تو بگذرد، تو اگر به

  .  ,,...زھاست،ي در چیـــــــا، زندگيب ,,  : دھدی مان مبيفرلحظه 

  .  زند؟ی شود که گوِل مان میحا$ از کجا معلوم م

 کنم، از جسم ھا آگاه ھستم، پس از یم فکر م بعد ھۀ کنم، لحظی بعد فکر مۀ کنم، لحظین لحظه فکر مياز آنجا که من ا

ت در آنھاست، ي که ھویيزھاين چي، پوشانده شده و ھمیزـــيه چــــنده و آن يزھا دزديستم، تمام توجه ما را چيخدا آگاه ن

  . ستیزندگ، خدا، یزـــيه چـــــن و منن يب

  .)ک مطلبين يا(. بََرد را از شما بِ ی تواند بازی نمین جھان، مِن ذھني شطرنجِ ایِ در باز

ن فکر به ي رود، با ھمان سرعت از ایلومتر مي که با سرعت ھفتاد، ھشتاد کیلين ذھن ما مثل اتومبيد اي دانیحا$ شما، م

  !.ستيسر ني میم، بسادگين سرعت را نگه داريم اياگر ما بخواھ.  پََردیآن فکر م

 دھد، دوباره با یب ميھر موقع ما را فر.  شودیرعت اش کم مک ذره سيم، ي کنی مین لحظه آشتيھر موقع، با اتفاِق ا

  .  شودی تر میم، قويزي ستین لحظه مياتفاق ا

 ست، به خودمان یزيين پايم که امروز گفت اينکار را ادامه دھيم و اي ھم بشوی اگر مِن ذھنیحت :دي مھم است بدانیليخ

  .مي رویحضور م یِ  آخر سر از راه درد، دوباره به سویم، ولي کنیظلم م

 خواھد دست ینم( خواھد دست بردارد یا نمي تواند از آن دست بردارد و ی بالد و نمی دارد و به آن می مِن ذھنیاگر کس

   ... کند، یزه مي و ستی، لجباز) تواند دست بردارد، فرق داردیبردارد، با نم

 ی ذھِن کوچک خود، بگنجاند، جور در نمیاھد رو خوی کند و میر مي ُعــَرفــا را تفسیحرف ھا " :امروز مو$نا گفت

  .دين را ه را برويد اي خواھیاما شما نم.  شماستیاري بکند، آخر سر به نفِع ھشی که در شما، مِن ذھنید، ھر کاريآ

ه روِز  کند، ما را بی کند و بدِن ما را خراب میند، کاِر ما را خراب مي آفرین دمدمه ھا درد مي با اینکه مِن ذھني ایبرا

   ". ا زودتر بفھميشما ب" ست، ين راه درست نيم که اي نشاند، تا ما بفھمیاه ميس

  ". زد ی که به خودت لطمه خواھید بداني، بای را بروی که راِه مِن ذھنی کنیاگر باز ھم انتخاب م" 

  !. ديني شود نبینم. دينين لطمه را ببي کنم که شما ایمن امروز از شما خواھش م

  .    را ادامه دھم؟ ،،ی خواھم راه مِن ذھنی زنم؟، چرا ھنوز می، چگونه به خودم لطمه میعنوان مِن ذھن،، من، ب

  قت نفع آدم شد ھمهيدر حق

  لعنت حاسد شده آن دمدمه

  . لعنت حاسد شده آن دمدمه

  !. است، ھمان بساط!طان است، در مقابل آدم کردي شۀ گذارد، که ھمان َدمدمی که َسِر ما مین دمدمه ايا



                                  2014Aug      520# Program 27                ٠٠٠٠٢٢٢٢٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

20 

 

   :که قرار شد. حضوِر ما آدم است

  . نه، به جسم+ باشد آدم 

  ! ".عکس شده" 

  !.دي گوی مهـــننجا آمده، جسم ساخته و ھر لحظه به خدا يحا$، ا

د، ي آی که میافه ايافه اش ھر چه که ھست، با ھر قين لحظه، قيا .ن لحظه ستين لحظه، ک6ِه ايِت ايوضع " :ادمان باشدي

 ید، درست است که ذھن شما نميي گویمنـــه ن لحظه يِت اين لحظه، به وضعي شما به اتفاق ایوقت. دي کنی آشتشما با آن

  .ِر آن خداستيز یپسندد، ول

  !.دي کنیزه مي ستید که با زندگيد، بدانيزه کني بخصوص، ستۀافين قياگر با ا

ند و با آن جسم که خوشش ي بیز را جسم ميھمه چ ست و ی جسمیِ اري از جنِس ھشیچون مِن ذھن. دي مھم است بدانیليخ

   :ی، ول! دھدی نمیاقه به آدم زندگين قيبنظر خودش، ا.  کندیزه ميد، ستي آینم

  .!دي آیـــِر آن ميد، از زي آیافه نمي از آن قیزندگ

  .مي وجود دارد، ما از جنِس حاسد، از جنِس حسود ھستی مِن ذھنۀلين دمدمه بوسيکه ايپس، تا زمان

نکه ي ایبرا. ن حاسد استي از آنھا ھمیکي.  کندیف مي اصطfحات تعری را با بعضی موقع ھا، مِن ذھنیو$نا بعضم

نکه ي ای کند و برای فکر و حس ھا کار مۀلي تواند قائم شود، بوسی خودش نمیِ  پای ست، روی جسمیاري ھشیمِن ذھن

  .سه کنديدا و خودش را مقاي را پیکيد يباحfج است،  ،)باصطfح(ند چقدر وزن دارد و چند َمرده يبب

  . نامدین حالت را مو$نا حاسد مي شود، ای موقع ھا بزرگ می شود، بعضی موقع ھا کوچک میبعض

  !.مي دانی ما نمیول!.  خواھدی خودش را ھم نمیب است، خوبيعج.  خواھدیچکس را نمي ھی در واقع خوبیمِن ذھن

 و از ید، از مِن ذھني گویگران ميھر چه به خودش و به د.  را گرفتهیَرِد زندگ خِ ین است که جلويل قاطع اش ايک دلي

  !. تواند انجام دھد که در آن درد نباشدی نمیچکاريھ. دي آیزه مين ستي بد و از ایِ ن انرژيا

  . ن دمدمه، لعنِت خودش استيجه، ايدر نت

 یا ما خودمان به خودمان لعنت مي دھد، یحظه لعنت ما خدا به ما ھر ليم، ي خواھینکه ما از خدا مي درست مثل ایعني

  !.مين است که بر ضد خودمان برخاستي ھمیبرا. ميدھ

  !.مي زنینھمه لطمه مين است که به خودمان اي ھمیبرا

  !.ميري گیم که سرطان مي کنی می زندگی طوریم، ولي کنی زندگیون د$ريلي ده مۀممکن است در خان

  !.مي کنی بدن مان را خراب میِ اعضا

  . ن دمدمه ھا لعنت استيتماِم ا ". لعنت است!. " ميني بی را نمی شادیِ ما رو

  . شودین لحظه، لعنت کم مي با ایبا آشت

 یخ ميم، با$خره به زمستاِن سرِد سرِد ينطور ادامه دھي را ھمین خزانين و لعنت و اين نفرياگر ا " :دي دانیشما م

 ی از آن رد نمیچ نوري، ھیـــــــچ عشقيده شده، ھي از فکرھا و دردھا، کوبـــدجاِمـ ست که دلش ی، و آن کس!ميرس

  .پژُمرده ست. شود، افسرده ست
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  دي ندید و دو صد بازي دیيباز

  دي خود را برپس ستون خانهٔ 

 ۀه ستوِن خاند کيد و نفھمي خودتان را بِبُرۀد، ستوِن خانيد که برويري را نگید، طرِف مِن ذھني خواھم شما نگاه کنیمن م

  !.دي بُریخودتان را م

  !.گفت روباه لنگ و زرنگ

ن لحظه و اجازه دادن به ي با ایچاره اش، آشت. ميني بی را نمیم و صد بازيني بیز کوچولو را ميک چيما بعنواِن روباه، 

  .ديايِت شما بي ست که به وضعیِخَرِد زندگ

  .ديواھ خین لحظه را ميا و ن لحظهياتفاِق افقط،  شما :گفتم

  .   دِر خداست،  شمای ست برایدِر زندگ خواھد باشد، ی، ھر چه من لحظهياتفاِق ا

  .ديري گید، شما در آغوش مي آین لحظه مي که در ایھر اتفاق.  شوندیاتفاقات عوض م. ک اتفاق استيھر لحظه ھم 

 اتفاقات یقربان. دي شوی رفتاِر مردم میِ باند، قريزه کنينکه ستي نکند، ھمید که اتفاق شما را قرباني شوی میکيبا آن چنان 

د، اتفاق چطور است، در ي کنیفقط شما نگاه م. دي، به حرفش گوش ندھ ,,خوب، بد ,, :دي گویذھِن شما م. دي شویم

  . ستین اتفاق، جاري، به ای زندگۀ زندیِ انرژد، يري گیآغوش م

  . شودی شماست؟، بھتر میِت ماليوضع

  . شودی بھتر م شماست؟،یِ ِت روابطيوضع

  ".در روابط "  کند؟، ی کجا تاخت و تاز میدرد مِن ذھن. روابِط ما خراب است

ن لحظه خراب ي رابطه مان با ایعنيم، يري پذین لحظه را نمي ما اتفاق ایوقت. زدي ری روابط اش مۀخزان، درد به ھم

  . شودیبه ھمه جا پخش م.  شودی رو م ، در تماِم روابِط مانdisfonction ین نااصل کاري، این کج کارياست، ا

  . کندی ما را خراب میِ زندگ

  !.چرا؟. !ديني بی دارد، نمیگر را که زندگي دیِ ھزاران باز، یست بازيد، دويني بی میک بازي، یشما بعنوان مِن ذھن

  ".د ي ُحّل و َعقد، محاصره شده ایِ  فنایِ  آن فضاۀليشما بوس" 

، من تو را محاصره یستاده اي ا...، آنجا یت درست کرده اي ھو...نجا ي، ای اتفاق شده ا...نجا يشما، ا " :دي گوی میزندگ

، ھمه را ! کنمی مذوب، من تو را ی که خودت را بزرگ کنی کنیک فکر محدود، به نفِع خودت فکر ميکرده ام، شما با 

 و ھــــــزار یني بیز ميک چي. نمي بیز مي و من ھزار چیني بیز ميک چيتو . زمي ری به ھم میکي یکي. زمي ریبه ھم م

  ". کنم ی و من ھزار تا خراب می کنیز درست ميک چيتو . یني بی آن را نمیتا

  .که آخر سر، چه بشود؟

  . شودی، نمی بکنیھر کار ". ، که من ھستمیخودت بشوتو " 

با مِن !. ديگر نَبُريد، اrن ديده اير خودتان را مرتب بُ ۀاگر در گذشته ستوِن خان. دي بُری خودتان را مۀشما ستوِن خان

  .دي کنیکيد، با خدا شريک نشوي شریذھن

  .طان استي شۀنديطان است، نماي شۀدمدمه اش دمدم.  شود به آن اعتماد کردی ست و نمین باشنده توھميا
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  گراني زد شب به ِکشت دیآتش

  باد آتش را به ِکشت او بَران

fکنم که شمای، اما دوباره تکرار متان خوانده اميات را براين ابيا" قب :   

   !.ديبه خودتان لطمه نزن،  شودیرش شروع مي که از عدم پذی محدوِد مِن ذھنبا فکرِ 

م بھتـــــر از او ي خواھینکه مي ایم؟، براي زنیچرا آتش م!. مي زنیگران آتش مي دۀگران، به مزرعيشب، به گندمزاِر د

  !.ميشتر از او داشته باشي، ب!ميباش

   :گري دیِ  با مِن ذھنیاِس مِن ذھنيم که در قي زنیدمه مص

 ما ۀ، آتش را به مزرعی باِد زندگی، ول ,,ادتر شود، محبوب تر شوديده شود، پول اش زيده شود، موفق تر ديبھتر د,, 

  !.  کشاندیم

  ". د يآب در ھاون نکوب"  :دي گویبه ما م

 ی به خودت لطمه میا تو بعنواِن مِن ذھني زند، ی به تو میيب ھاي چه آسین مِن ذھنين که اي ادامه نده، ببیبا مِن ذھن" 

ن روابط بر اساِس قانون جبران استوار است؟، يا اين، آين، روابِط خودت را با ھمسرت، مردم ببي، بدن خودت را ببیزن

  .    د؟ي کنیت مي را رعاقانوِن جبراند؟ ي ھستقدرشناس شما یا بعنواِن زندگيآ

  !. هــن!. ستي، ندسِت شما درد نکند :رانقانوِن جب

  . ميشان انجام دھي ای براید کاري دھد، ما ھم بای ما انجام می برایھمسِر ما کار

 و ین قــــدردانيا. ,,... دسِت شما درد نکند، دست شما دردنکند، ,,  :مي کنی دھد، با زبان تکرار می انجام می کاریکي

  . ه داشته باشديد مايبا. دي انجام دھید کاري قانون جبران بایبرا!. هــن!. قانون جبران است؟

  . ميدر مقابل خدا ھم قانون جبران دار

  . ؟ی، رھا کنی را که گرفته ایزين چي ای خواھیمن تو را محاصره کرده ام، م :دي گویم

  ؟ی ھستین مِن ذھنيِک ھمي شراي. ؟ی، با من باشیاز من

  ).ميدار شدن ھستياrن در حاِل ب(. ,,م يت ھسیِک مِن ذھنيشر,,  :ميي گویما م

  و راي بود لعنت دیبندچشم

  و رايد آن ريان خصم ديتا ز

ن ما و خدا يبن لحظه بوجود آمده و يزه با اي ست، در اثر ستی ست، مادی که جسمیين فضايد که اي شویا شما متوجه ميآ

  !.قرار گرفته، چشم بنِد ماست؟

  !.ن چشم بند است؟ين لعنت، ھميک فکر، و ايک فکر به يک فکر، از يک فکر به يدن از ين پريم که ايني بیا ميآ

  !.م؟يم و از جھان خودمان را جستجو کنيم که ھر لحظه به جھان برويچرا ما اصرار دار

  ).ديدار شده ايبم، شما يگر نداريدما اrن (

  .ن بساط غلط استي اۀم؟، ھميرا دشمن دارچ" له، به ضرر دشمن است؟، اصfين حي، ا)وير(ن يد که اي کنیچرا فکر م

  .م؟ي چه دشمن داریبرا
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 اطرافش انتخاب ی از آدم ھاین مِن ذھنيا" ن دشمن را اتفاقايا. اج به دشمن داردي، احتین است که مِن ذھني ایدشمن برا

  . مي کنی مان استفاده میت دردمان و من ذھني تقویما از ھمسرمان بعنوان قطب، برا.  کندیم

  ...جاد درد، يِد درد، با اييد، تأييم و بعنوان قطب، قطِب تأي کنیسه مي خودمان را با او مقایعني

  !.م؟يد دعوا کنيچرا با!. م؟ي دھی چه ما به ھمسرمان درد میبرا

  .  کند؟یش، دعوا نميا با بچه ھاي تواند حاشا کند که با ھمسرش ی میک

  .مياج نداريله احتيبه خصم و ح" اصf. مي شویدار مي بیول!. مي داریپس ھمه مِن ذھن

  .در ببست و دشمن اندر خانه بود :مو$نا در آن شعر ھم گفت

  له اش دام بود يله کرد انسان و حيح

  .آنچه جان پنداشت، خون آشام بود

 یره گذاي شود، سرمای که در ما بلند میھر فکر.  ستی من ذھنمن دارِ  یِ ، دمدمه ھای من ذھنین فکرھايله اش، ھميح

  !. اندازدی ما را به دام میاري بعنوان ھشیعني. ن داِم ماستيا!. له ستين حيوجود دارد و اخود  در آن یعني. شده با خود

  . م، خون آشاِم ماستي پنداریآنکه جان م

  در ببست و دشمن اندر خانه بود

  . فرعون از آن افسانه بودۀليح

  !.م، اما دشمن در دروِن ماستي بندیما در را م

دشمن آن درون .  ,,مي کنیم تنھا زندگي خواھید، ما ميد، دنباِل کارتان بروي فھمیشما نم,,  :ميي گوی منهه تمام روابط ب

  .  کنندین اشتباه را مي فرعون ھا ھمۀھم. ن اشتباه را کرديفرعون ھم ھم!.  ستیاست، دشمن مِن ذھن

  نش کندين باشد که کژبيلعنت ا

  دنش کنين و پر کيحاسد و خودب

  .نيرکپُ  و نيخودب و حاسد : ستی مِن ذھنیِ  انسان ھایيت، زشتخوين سه تا خاصيا

ن يباعِث ا.  فکر بعد از فکر، بعد از فکر، بعد از فکر، دمدمه ست، لعنت استیعني ". َدمَدمه ستآن . " ؟ستيلعنت چ

  .   شودیِت مھم ميســــه خاص

  سه ياز مقا. سه کندي مقایکيد خودش را با ي ست، بای جسمیاري ھشینکه مِن ذھني ایبرا.  استحسادت.  حاسد استیکي

  .  شودیحسادت زاده م

 شده ی شده ست، شرطیک بافِت شرطيست، فقط يچ جا وصل ني را که به ھی، آدم، فکر مِن ذھنینيخودب.  ستینيخودب

  !.ميستيز جنِس باور نما ا" اصf.  اش را از دست دادهیي گذشته که کاراۀدي پوسیِ  باورھایک سريبه چه؟، به 

   کندیزه مين لحظه ستيجه با اي کند و در نتی را رد می داند و ِخَرِد زندگی ست که فکر خودش را اصل مین انسانيخودب

  .  به فکر خودش استیجه، متکي شود، در نتی جاری گذارد خرد زندگینم

  !.ندي بی را نمیند، ھزار بازي بی میک بازي ینين خودبيا

   : کنمیوال ممن از شما س
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ن بدن در حال اتفاق افتادن است، يد، ايد، خودتان در حال اتفاق افتادن ھستي اتفاِق خودتان ھستۀرندي در بَرگیِ شما، فضا" 

 یيکتاي یِ ن فضايچ تجربه ست، که از ايچ در پي پیتجربه ست، اسم تان تجربه ست، پول تان تجربه ست، تماِم فکرھا

  ". د ي شوید، از آن فضا قطع ميشود، اگر شما با آن بلند شو ی بلند میوقت.  شودیبلند م

  .د؟ي آیز از آنجا مي که ھمه چینه ايا آن زمي داند؟، یشتر مي شود، بی بلند میت ذھنيک ھوي که بعنوان یزين چيحا$، ا

  !.دي آیز از آنجا مي که ھمه چینه اي آن زم: معلوم است

  .ردي گی آن را می را قبول ندارد و جلوی دھد و ِخَرِد زندگیfک قرار من اتفاق را مي ست که عقل ایانسانن يخودب

  . نه شدهيده و پُر از کي رنجش گذاشته و کوبیرنجش را رو

  !. کندیل ميت ما را به خزان تبدين سه خاصيھم. ديت را در خودتان چک کنين سه خاصيھم :ديشما به خودتان نگاه کن

  .  کندین ميما را کژب

 ست و یني حسد است، پُر از خودبید که پُر ايني ساخته شده بر اساِس اتفاقات، که فکر ھم اتفاق است، ببۀدک باشنيشما 

  !. شود؟ی آن چه میِ  شود، انرژین باشنده، چه ميعقِل ا!. نه ستيپُر از ک

   :د کهي شویپس اrن شما متوجه م

تان مان ـــ بََرد، روابط مان با بچه ھا و دوسیمان نمب خواب ــ رخ داده، اگر شیسردگــراب شده، افــخ شما یاگر زندگ

  .از خودتان است!. ست؟ياز چ ... کنند، یرون ميم ما را از کار بي رویخراب شده، ھرجا م

  !.ديستيم نيتسل!. ديني بی نمید و ھزار بازيني بی میک بازي. !ديھستن ين و کژبين و پُرکيحاسد و خودب

  .!ِس توستي، رئن لحظهياتفاق، اد، ي آیاتفاق م

  !. ديزه داري در درون ستی، ول!ديي گوی نمیچياز ترس ھ. !دي کنیزه مين لحظه ستيشما با اتفاِق ا

رت را يحرف مد!. ین بوديچون خودب!. ی کنند، چون دل ندادیرون ات ميک ماه، دو ماه، بيبعد از !. ی دھیگوش نم" 

 ی، ھر جا میستي نی، آشتی کنیزه مين لحظه ستيد، با اي آیش ميپت يمسئله برا!. ین ھستينکه خودبي ای برایقبول ندار

". داست يافه ات پي، در قیدا کني کار پی توانی و نمی شوی پول میب.  دھدی خودش را نشان مین حالت، بنحوي، ایرو

 تو خوشش  ازی داند چرا، ولینم. ی کنی بد ساطع میِ ، انرژی روی تو نوشته شده، ھر جا مین لحظه رويزه با ايست

   . خواھمینم  :دي گوی می کند و بعد از مدتی کند، استخدام مید، استخدام ات نمي آینم

  !. دياي با$ بی دھید، اجازه نمي آیخرد از درون تو با$ نم!. یستينکه فضا گشا ني ایبرا

   :دي گردند که بگوی نمی گردند، دنبال کسی گردند، مردم دنبال کمک میمردم دنباِل راِه حل م

  !. ند، انتقاد کنديب ھا را ببيا عي،  ,,ی فھمیتو نم، یي گویتو غلط م,, 

ن چالش ھا حل شوند، يکمک کند تا ا. د و راه حل دھدياي بیم، کسيم، چالش داريت داري محدودیک سريند ما ي گویم

  . دردناک داردیِ ، مِن ذھنیافه اي کند، با ھر قیزه ميھر کس ست.  ستیزه کردن کار من ذھني و ستیريراد گيوگرنه که ا

  .  بََردیش نمي از پین است، کارين است، پُرکيخودب

ھمه ن اند و حسود ھم ھستند، ين اند و پُرکي که خودبیيجمع ھا. ن مطلب ھم در مورد فرد صادق است و ھم در جمعيا

  !. کنندیران مي را ویيجا.  روندی مین اند و ھمه راه را عوضيکژب
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  د کرد بَ تا نداند که ھر آنک

  دنَ  زَ ید و بر ويعاقبت باز آ

 سکوت، یِ ه ھاي و بستِن ناحی جسمیاريک ھشيجاِد يد ما به فکر کردن لحظه به لحظه و ايِل شديم :دي گویپس مو$نا م

  !.ميشان فرمودند، به خودمان لطمه بزني که ای شود که ما بصورتین لحظه، سبب مي در ای از زندگیبا آگاھ

  .مي کنبَد ھم گرانيدم، به ي کنبَد خودمانم و به ي را مfک قرار دھیم، عقِل مِن ذھني شوم، حسودين شويپُرک

م، به ي به سود ماست و انجام داده ای که به عقِل مِن ذھنیم که آن کاري دانین لحظه، نميم، در اي ھستیو چون مِن ذھن

  .م؟يديچرا نفھم!. ضرر ماست

 ین لحظه آشتي در ایرش اتفاِق آن، با زندگيبا پذ. مي نبودی موازیبا زندگ. ميردزه کين لحظه، ستينکه با اتفاق اي ایبرا

 مھم است که یلينھا خيا.  گرددیم، عاقبت به ضرر ما برمي را که انجام داده ایم که آن کاري دانین نميم، بنابراينکرد

م که به ما ي فھمیم و مي زنیه نمگران لطميم، به دي شوی موازین لحظه با زندگيم، در اياگر خوب گوش دھ. ميبدان

  .برخواھد گشت

  عکسند بِ يبندھا بنيرزجمله فَ 

   گردد و نقصان و َوْکسیمات بر و

 ۀدا کردن نحوي پی مرور آنھا برایول.  شطرنج استیِ  در بازین بند، اصطfحيفرز :ميگفت. خوانده ام" ات را قبfين ابيا

  . ار مھم استيار بسيلطمه زدن به خودمان، بس

  !. ما تمام استیِ  براینصورت، بازيِر ما را به خطر انداخته، در اي وزی شطرنج، اگر کسیِ در باز

   :گفته" ، او$ی شطرنجِ زندگۀدر عرص

جبران " م که واقعاي خوری میم، لطماتيک اي شری ما با مِن ذھنی وقتی تواند از ما بِبََرد، ولی نمیبا$خره مِن ذھن" 

    :مييساده بگو!. مي کنی نمی گزندهن ن جھايدر ا. ر استيناپذ

ن ي را به ای کند، عشِق زندگی میزنده گ شود، آن آدم ی، به حضور زنده می، پانزده سالگی که در ده سالگیآن کس

 را ادامه یِر مِن ذھني که مسی شود، آن کسی بھره مند مین جھاني ایِ  حسیِ  لذت ھای آورد و از نعمت ھا و حتیجھان م

  !.  تواند استفاده کندی بََرد، نمی که دارد، لذت نمیيزھايچ) چکداميھ( کند و از یش را نابود م دھد، خودیم

 یست؟ از کير کيوز. ميشاِه مملکت خودمان ھست. ميم، ما شاه ھستين لحظه ما نشسته ايدر ا. ست؟يِر ما کين، وزيفَرز

  .یزندگ، "م؟ يچکار کن " :ميبپرس

  !. دي کنیر خودتان را خودتان، مات ميوز!. دي پرسیر نمياز وز!. دي بندیر را مين لحظه، وزيزه با ايشما با ست

  !.دي دانی ھم میياز و داناين را امتيتازه ا!. د؟ي خواھیگر چه ميد

  !.؟ ,,  دانمیمن م ,, :دين کار ھم افتخار کند و بگوي را ببندد و به ایيزه کند، راه ِخَرِد خداين لحظه ستي شود آدم ایا ميآ

  !.ینکار را نکني که ایدي فھمینقدر ميتو ا.!. ,,َشرم ات، کجا رفته؟ ,,  :دي گویدر غزل ھست که م" تفاقاا

 را به خودمان ین بزرگيم، چطور ممکن است که دروغ به اي ھستیم، از جنس زندگيم که از جنس خدا ھستي دانیما م

   :ميم و افتخار ھم بکنيب دھيم و خودمان را فريل کنيتحم
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  .,, ....  کنمیحت مينص. در به در دنباِل عوض کردِن آدم ھا ھستم. دياز من بپرس. دي مردم به من نگاه کنیآ,, 

  !. گردد و نقصان و َوْکسیمات بر و

 درد متوجه ۀلين است که بوسي اید، آخر سر براي آی سرمان می مِن ذھنۀلي که بوسیين بfھايادمان باشد که تمام ايحا$، 

  !. ميلط رفته ام که راه غيشو

، راِه ین لحظه مقاومت کني که اگر شما در مقابل اتفاق ان اeن متوجه شويھم. ن را به زبان خوش متوجه شويا" 

  ".  شود ی شود، راه ِخَرد بسته میرت بسته ميوز

  !. ماند؟یگر چه مي فکر و عمِل ما بسته شود، دیِ راِه ِخَرِد خدا، به سو

  !.ه کردهي آن را تشب رودهیيفضله و تو در تو یعني َحَدث،ن غزل به ي که در ایِن ذھنعقل و درِد م : ماندی میزيچ

  ! ".ن درست است؟يا" 

  .مي شوی مماتبا$خره . مي شوی مات مماپس 

  م؟يم مات شوي خواھیچگونه م

د که ي متوجه شود،يدي رسی به سن ھفتاد، شصت، پنجاه، سالگید وقتي خواھیشما که نم.  آوردی ما را از پا در میزندگ

   : از کنارتان رد شده و ھمه اشید، زندگي نکرده ای ست، سرتان کfه رفته، زندگیبدن تان رو به خراب

نھا را ي ای دانی، نمی، درد ھستی، رنجش ھستینه ھستي، کیت ھستي، شکای، پُر از ناله ھستی ھستیتيپُر از نارضا" 

  ! ".  چه خوب و چه بد استی دانی و نمیت گم ھستي؟، در فکرھایندازيچگونه ب

  !. ی کنی و از مردم پنھان می بپرسیزي از چی خواھی که نمینقدر ھم خودخواه ھستيا

  .ی کنی، حِس کمبود می کنی در دل حِس نقصان میول. ,, ... خوب، یلي خوب، خیليخ,, حالت چطور است؟، ـ 

، مدت ین مِن ذھنيا.  داردیز سِر ما برنمحس نقص دست ا.  که خزان دارد، حِس نقص استیي ھایي از زشتخویکي

راب اش ي آن سی خوشیوقت.  ستیراض" ن لحظه، موافق است و نسبتاي آورد، در ای که بدست میزي با آن چیکوتاھ

ن لحظه ي ایم، زندگي باشی وجود دارد، اگر ما از جنِس زندگی در مِن ذھنیک حِس نقصينکه ي ای، برا) کندیکه نم(نکرد 

  .  دي کنین نقص را ھم حس ميد و اي ناقص ھستیبعنوان من ذھن. دي کامل ھستیشما بعنوان زندگ. ستکـــــامل ا

  . ! شودینمم، ي برطرف کنین جھاني ایِ زھايرا با چ ینقِص مِن ذھنم يو اگر بخواھ

   :دي گوی برطرف کند، مین جھاني ایِ زھايش را با چي خواھد نقص ھای میمِن ذھن

     : رسدیآخرش به آنجا م.  ,,چرا ناراحتم، کم دارم دانم یم. کم دارم,, 

نھا ي، ا ,,...ست، روابط ام بد است، يم موفق نشدند، خانمم با من خوب نيپولم کم است، خانه ام کوچک است، بچه ھا,, 

   .ھمه نقص است

  . ن کمبوِد نوري و ھمچنیدگي به ثمر نرسیعني ھم َوکس

 در فکر و یيرد، نور خداي گین ما و خدا قرار مي شود و بیظه، جھان جامد من لحي در اثر مقاومت در مقابِل ایوقت

  .مي رسیما به ثمر نم. ن َوکس استيا.  شودی نمیعمِل ما جار

  . زند؟یت ھا به ما لطمه نمين وضعيا ايآ!. د؟ياينھا به سر ما بي چه ایبرا



                                  2014Aug      520# Program 27                ٠٠٠٠٢٢٢٢٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

27 

 

د و آن ي شویدار ميجه بيدر نت!. تان افتادهي برایفاقد چه اتي شوی مو$نا متوجه مۀاrن شما با مطالع".  زند یچرا م" 

 ۀن گفتگوھا و مطالعيبا ھم. دي کنزيپرھد ي باید و از چه کاريد بکنيد چکار باي دانیشما م. دي دھیکارھا را ادامه نم

  .مو$نا

  ش رايند خويچ بيزانک گر او ھ

  ش رايند ريمھلک و ناسور ب

 یم، ناراضي در فکرھا ھستینه و گم شدگيم که پُر از رنجش و کيني ببیلگاگر قرار باشد که ما در پنجاه، شصت سا

  .ک زخم ُمھلِک استين ي آن ھم خراب شده، ای ست، چند جایم، جسم مان ھم رو به خرابيني بی را ھم نمیم و راھيھست

  !. م؟يچکار بکن!.  ُکشدیستم ما را مين سيم که ايني بیما م

  .مي ُمھلِک، ُکشنده، بد خیعنيناسور .  زخمیعنيش ير ...آھان 

 ما ۀ ھمیعني( داند، یت شده، و آنھا را جزو وجودش مي پُر درد داشته باشد، که با آن دردھا ھم ھوی مِن ذھنیاگر کس

  .ميم، در آن گم شده و ناراحت ايک زخم شده و ما آن ھستي، اrن ) که از ما برخاستهیم و اتفاقي ھستیفضادار

  ن دروندين دين چنيزد زيدرد خ

  درد او را از حجاب آرد برون

 از ذھن ايم، ي کنی ما ذھن مان را متfشاي شود، ین ذھن ما، متfشي کند ایممجبور با$خره !. زدي خی برمیاديدرِد ز

  . ميمان متولد شو

انتخاب  راِه ِت ماست، شماي فکر ماست، جسم ماست، خfقۀن راه خسته کننده و نابود کننديا. دي خواھین راه را نميشما ا

  .دي خواھیرا م

 من عادت کرده ام به جسم ھا و به یولست، ي نین جھاني ایِ زھاي در چی دانم زندگیمن م ،، :ديي گوی مبا انتخابشما 

  .  ،،! دھد، بروم و از آنھا خودم را بخواھمی که فکرم نشان میيزھايچ

   :عمل کنم خواھم یم .اد گرفته امي. ستي نیرم که در آنھا زندگي گیاد مي

.  کنمی مین لحظه ھر چه باشد، با آن آشتيت ايست، وضعي نیت ھا زندگيست، در وضعي نی،، حا$ که در جسم ھا زندگ

 کنم، تا از روزنه ھا و سوراخ ھا نور ی نرم میجسمم را که سفت شده، کم.  کنمی خود باز می را برایراِه ِخَرِد زندگ

  .اrن سفت است ،،. بتابد

  .  آوردیرون ميما را از حجاب ب ،دردزد و ي خیرم بیاديدرد ز

  . ميري گیم مي، تصم!یاجبار، نه یانتخابن لحظه، يپس ما اrن در ا

ک برنامه را ي ی کنم که شما ھفته ایشنھاد ميمن پ. ديد وخودتان مو$نا را بخوانين برنامه گوش کنيشما ھر روز به ا" 

  ).ديخواھ ی وگرنه ھر طور که م.دي خواھی اگر م.ک برنامهي یھفته ا(". د يد و تأمل کنيادداشت برداريد، ين بار گوش کنيچنـــــد

   :ديد، از خودتان بپرسير نورافکن ايخودتان ز

 ديبابکنم؟، چکار د ينباز کنم؟، چکار يد پرھين مطلب، از چه باي کند؟، بر اساِس این مطلب، مرا چگونه عوض مي،، ا

  . قانون مزرعه ست. ديد داشته باشيھم باصبر . ديي آیرون مي از حجاب بواشيواش يآنموقع، . بکنم؟ ،،



                                  2014Aug      520# Program 27                ٠٠٠٠٢٢٢٢٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

28 

 

ک روز توجه يست که ينطور نيا. وسته ستيد، تعھدتان ھم پين راه متعھد ھستيد، به اي کنی کوشش تان را مۀ ھمیعني

 ی، به خودتان نگاه مدي داریادداشت برميد و ي کنیار منظم، برنامه را از اول گوش ميد، بسيک ھفته توجه نکنيد، يکن

  .دي کنی، عوض مصبرج خودتان را با يد، بتدريکن

*  

  

  :ميبه غزِل مان برگشت

  ستتيشاق نرم که سوز و آتش عُ يگ

  ست؟ي نیچ رويت کجا شدست؟ تو را ھرمَ شَ 

  . مي داری زندگیِ ما رو" م، واقعاي ھستیم، ما زندگي ھستیاريالبته که ما ھش

  .ميل نکنيم، خودمان را به خودمان و به َمرُدم تحميم خزان ھستي کند اعترافيم، بايما اگر خزان ھست

م، نور از ما تشعشع ياگر ما به حضور زنده شده ا. ميحت کردن به مردم و عوض کردن آنھا نباشيدنبال نص" مخصوصا

  !.مييست خودمان بگوي رسد، $زم نیگران مي کند و به دیم

، ی رفتن به جھاِن مادیلومتر برايد که اگر ذھن ما با سرعِت ھفتاد کي دانی م دانم، اrن شما ھمیمن، م :دي گویحا$ م

م، معتاد به واکنش يجاد درد ھستيب معتاد به اين ترتيم و به اي معتاد ھستیم که به جھان مادي کنی کند و حس میکار م

  !.مينطور ھستيم که اي کنیم، اعتراف ميھست

  !.؟ی اُستادچه!. مي زنیخودمان را ھم اُستاد جا نم

  :ادمان استيد، حرف مو$نا ياگر مردم آمده و گفتند شما اُستاد

  .د تو را دشنام ِدهيھر که بستا

  .او ِز َشرِّ عامه، اندر خانه شد

د کنند و نگذارند به يياز َشرِّ مردم که شما را تأ. ديلسوف ھستيشما ھم ف. دي گوی میلسوِف مصريدر مورِد ُذالنون، ف

  ).منظورم نماد گونه ست(. دي کنی خودتان را پنھان میيا جاي. دي شویم ميد و قاي کنی، به خانه تان فرار مديحضور زنده شو

   ". هــن" ،  ,,!د، من شده امييايب,,  :ديي گوین و به آن نميبه ا

 یِ ن لحظه فضاير اد را ترک کند و ادياعتن ي ایکس تا شد کِ یول مـــــــط کند، یم که اگر ذھن با سرعت کار مي دانیما م

  .! نخواھدیزد و از اتفاقات زندگيرش شود و با اتفاقات اش برنخيپذ

  !.، شرم آور استی کنی که مین رفتاري و ای ھستیت با جھاِن ماديھنوز ھم ھو، ستيندر تو شاق رم که سوز و آتش عُ يگ

  !.مي و خودمان را نشان ندھميم و پُز ندھيم که خودمان را به ُرخِ مردم نَِکشينقدر دانش داريما اrن ا

fم، خانه يا مال مان را به آنھا نشان ندھيم، خودمان يدا نکنيم، بعنوان متکلم وحده، به ھمه سلطه پي روی میمجلس" مث

  !.ميم، بر اساس دانش مان خودمان را بزرگ نکنيل مان را نشان ندھيم، اتومبيمان را نشان ندھ

  !. مي داری زندگیِ رو" م واقعاي ھستیس زندگم که از جنيني بیم، ميک ذره دقت کني

  !. ميم و از خدا خجالت بِِکشيد شرم داشته باشينکارھا، باياز انجام ا
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      !.   ميد َشرم کني، با!م؟يش پُز بدھيد برايست که ما باي چین عقِل مِن ذھني شود، اید جاريآخر در مقابِل ِخَرِد ُکل که با

 یما م. !ميم بگذاري توانیاحترام که مم، يشنھاد کردم که ما اگرعشق نداريوع را پن موضي جاھا، بارھا من ایليخ" 

  . من تو را قبول دارم یعني، ت استينياحترام ع. ميم، مردم را عوض نکنيم به مردم احترام بگذاريتوان

 دانم که اگر یم. رمي گی نمیراديمن ا.  نداردیاشکال. ، بــــاشیتـــو، آنطور. ، قبول دارمیمن تو را آنطور که ھست

". نم ي بی مینم، تو را زندگي بیمن تو را نقص نم!. نمي بی خودم را در تو میِ نم، بواقع، نقص ھاي تو را ببینقص ھا

  :! کنم و بخواھم تو را عوض کنمی احترامی کنم که به تو بیَشرم م

  . ,,طور باش... ن يطور نباش، ا...  را بکن، آن کار... غلط است، آن ... آن . کار را بکن... ن يغلط است، ا... ن يا ,,

  !. کنمیَشرم م

  م، خزان ي نداریم، تشعشع عشقي دھیس نميم، سروي دھیم، راه حل ارائه نميت، اگر عشق ندارين بيحداقل، با الھام از ا

 ی، بی مِن ذھنیِ عام و بر اساِس آن اديگر ادعا نکنيم، دي کنیم درد با خودمان حمل ميم ھر جا بروي دانیم و ميھست

  !. مي نکنیاحترام

 ین راِه زندگي، ا!ميبت او را بکنيم و غييايم و بعد بيم، بپاشيم بخوري نروی کسۀم، به خانيي را نگویکسبِد م، ي نکنبتيغ

  !.دي کنیعدول م کجاھاد ينيد و ببيسيت را بنوين بيد و ايک صفحه کاغذ برداريد ي توانیست، شما مين

  یستيک کرم نيتو عاشق چو اژدھا و 

  ستي نیسوک تَ يھا و تو را عاشق چو گنج

نکه ي ایبرا.  گذارد فُرم رقص کندیم.  کندی میبا آنھا باز. رندي داند که فُرم ھا زوال پذیعاشق م. عاشق مثل اژدھاست

عاشق است، از اژدھا .  داندی شود، اژدھا میرد، زنده مي میفُرم م. ستيت نيفُرم را در آغوش گرفته، با فُرم ھم ھو

  .ن لحظه مھم استي در ای شدن با زندگیکيفقط ست، يش مھم ني برایچيھ.  ستیجنِس زندگ

   :ديب دھد و بگوي خواھد ما را فری میمِن ذھن

   :دي به ما بگوین است که مِن ذھنيه ايشب.  ,,! ستین لحظه، مھم تر از زندگياتفاِق ا ,, 

  . ,,!تن لحظه سينده و گذشته، مھم تر از ايآ,, 

  .ب دھدينگذار زمان تو را فرکه .  کندین موضوع را مطرح مي ایت بعديدر ب" اتفاقا.  دھدیب ميشه ما را فريھم

 که اول و آخر یزيچ. منظور از اول و آخر زمان است. اول و آخر ندارد. ستيا عشق، از جنِس اول و آخر نيعاشق 

  . ردي گی ست که در زمان قرار میزيدارد، آن چ

ھر .  روندیند و مي آیم. زود گذرند. م، ھمه فــرارنديني بین جھان مي که ما در ایي داند تمام تجربه ھایژدھا مپس ا

ما با .  ,,ن ھستم، به من توجه کنيمن مھم تر ,, :دي گوید، مي آین لحظه مي ھم که در اید، ھر اتفاقي آی ھم که میده ايپد

روز شما با ھمسرت ي دیاوقات تلخ.  ماندیمثل خواب م. !ستينم که ينيب یکدفعه ميم و ي شویت مير و ھم ھويآن درگ

  !.   ستينگر يد...  ما بوده اrن ی در زندگیيزھايچ!. ستينگر يد. گذشته. مثل خواب است

ــــرارند، اژدھا می که فکر نشان میزي و ھر چیکيزي فیِ زھايجانات، بدن ھا و متعلقات و چيفکرھا، ھ   . داندی دھد، فـَّ

  !.  چسبدی ِکرم، مینھا رقص خود را بکنند ولي گذارد که ایاژدھا م
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 گذرد، کوچک است، ھر یِکرم کوچک است، ھر چه که م.  خواھدی می مھم است، از اتفاق زندگی ِکرم، ھر اتفاقیبرا

  !.  آن نشستهیِ  ِکرم مھم است، روی برایِز کوچکيچ

  .پُر از ِخَرد است. عاشق پُر از راِه حل است.  امکانات استۀ ھمیِ فضا.  ستیيکتاي یِ گنج در فضا. عاشق، گنج ھا دارد

زد، خودش ھم استفاده ي ری می مجان، به ھمه،به جھاننھا را ي ست و ایيبايپُر از ز. پُر از عشق است.  ستیپُر از شاد

  .  کندیم

  پول . ردي میم!. ی کسی و نه برا خودشی نه برا، کندیس است، پول ھم داشته باشد خرج نمي، خس اتفاقتِ يانساِن ھم ھو

 خودش خرج ی برایش را حتيد پول ھاي آیس است، دلش نميخس!.  خوردی آنھا را میست کيمعلوم ن.  ماندیش ميھا

   :دي گوی کند، مینکه ھمه اش حس نقص مي ایبرا.  نداردیچيھ!. کند

  . ,,!، چه دارم بدھم!، چه دارم بدھممن,,  کنم ناقص است، ی، ھنوز حس م ,,!ن که دارم، مرا کامل نکردهيا,, 

  . !مبادا موفق شودد، ي گوی نمیاگر راِه حل بلد باشد، به کس

  .بنظر او خرد است. ست، مفرغ استيرد، اسمش ِخَرد ني گیرد، عقل مي گی نقص ِخَرد میِ  که از فضاین آدميچن

  !. ندارد، از کجا داشته باشد،) ھایينجايبقول ا( ھم یک پني، یچيز، ھيک پَشي، یک شاھي یعنيک تَسو، ي

  !. کند داردی خرج میھر کس. دي کنید، خرج ميد، اگر داريد، گنج ھا دارينيشما، بب

ن راه ي و ایيباين زيس و اين سرويد اينيد ببي کنینطرف، آنطرف را نگاه ميھر لحظه ا. د؟يس ھستيا حاضر به سرويآ

   :دي خودتان را بسته ا،ــهنا يد؟، يد مصرف کني توانی میحل را در چه راھ

   . ,,!، بدھم چه دارم منندارم بدھم، یچي ھمن,, 

  . کند؟یا نمي کند؟، یدار مينھا ما را بيا. دي ھستیچارگياز جنِس ب. دياز جنِس توقعات ھست. ديپس از جنِس خزان ھست

  ان عشقياز من دو سه سخن شنو اندر ب

  ستي نی گفت و گورِ گر چه مرا ز عشق سَ 

  !.  نداردیاجيان عشق به حرف، به فکر، احتيد، بي دانی شما میول. شق، دو، سه تا سخن بشنواِن عيدر ب

 دانم که اگر من ی جوشد، میا از بس عشق در من مين را ندارم که راجع به عشق گفتگو کنم، يگرچه َسِر ا :دي گویم

  !.  شودیگر عشق نميآن د.  رودین مين را به گفتگو درآورم، از بيا

  ".د ي شویکي با خدا یعني"  چه؟، یعنيد يد، عاشق شويد عاشق شوي شما بخواھپس اگر

  .دي حضور قائم شویِ  پایِ د، روي از ذھن برگردی از گم شدگیعني

 شما ۀليخداست که بوس.  کندید، در واقع خدا، حضورش را در شما، به شما اعfم مي شوی حضور قائم میِ  پایِ  رویوقت

   ".هــن. " د؟يد گفتگو کنيا شما بايآ..  کندیدا مين جھان حضور پيدر ا

 که اrن در شما زنده شده، از جنِس سکوت است، از جنِس یين حضور خدايا. ده ندارديد، آنموقع، گفتگو فاي دانیشما م

  . ل به گفتگو ندارديعدم است، م

  .    دھد یوه ميم.  کندیان ميان کند، مثل مو$نا، بي خواھد بی خرد می موقع ھا، وقتیبعض

  . ستيد در شما زنده شود، به گفتگو نين جنس باينکه اي ایبرا.  کندی راجع به خدا و جنِس خدا و عشق گفتگو نمیول
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  .  ِکَشدیرون مين فضا بيگفتگو مفھوم است و ما را از ا

   :م، گفت کهيم تمام کنيم و نتوانستي که ھنوز در آن قصه ھستی از مثنویادمان باشد، در قصه اي

 ست، ین فضا که مستيم، ما را از اين لحظه ھستي اتفاق در اۀرندي در بر گیِ نکه ما را که اrن فضاي ای را ه دارد برادو

  :رون بِکَشديب

   .دردِق يو از طرمفھوم ق ياز طرـ 

  .؟ید چه خورده اي پرسیوار افتاده بود، داروغه آمده از او ميادتان باشد که مست، کنار دي

  . نکه در کوزه ست خورده اماز آ : گفتیمست م

   .ست؟يدر کوزه چ :دي پرسیداروغه م

  .آنکه من خوردم : دادیمست جواب م

   !. را به مفھوم درآوردیزدي خواست اسم شراب ایداروغه م

  !.ی شویده ميرون کشين فضا بيد، از ايايا اگر دردت بي، یمو$نا گفت، اگر به مفھوم درآور

  .  کردھوھوکن، مست ھا ، !ديايه تو دردت ب کنم کی میمن کار :داروغه گفت

  .!ديده شده ايد، به ذھن کشيد، واکنش درد زا کنياي کند که شما دردتان بی می کاریاگر کس

تمام " د که مثfيفرض کن. مي کنی به جامعه میم، خدمت بزرگي اگر ما مردم را به واکنش وا ندار:مي گوین مي ھمیبرا

  . چکس واکنش نشان ندھدي رفتار کنند که ھیک روز، طوري، در یمردم کشور

 کنم، آنھا را به ی که برخورد می روم، تمام حواس ام جمع است، با کسانیرون مي من تا شب، از خانه ب,, :مي گویم

  . شودیھمه ھمان کار را بکنند، آن روز آن مملکت بھشت م. ,,واکنش وادار نکنم 

  اول بدان که عشق نه اول نه آخرست

  ستي نی سویر مکن که از آن سوھر سو نظ

   :ميما بدان مھم است که یلين قسمت، خيپس، ا

  .ست که اول و آخر داردي نیزي که عشق، از جنِس چن اeن بدانيھم. ديشما ھم اول بدان، اول بدان

  ". د ي آی که به ذھن میزيھر چ"  اول و آخر دارد؟، هــچ

 شود یرد، مي، بمحض آنکه ھدف قرار گردي تواند ھدف قرار بگیزنده شدن به حضور، نمدن به خدا، ين، رسيبنابرا

  .یِز ذھنيک چي

شه به يھم. د مانديشه در ذھن خواھيد، ھميدن به حضور را ھدف قرار بدھياگر شما رس.  ستیک منظوِر ذھنيھدف، 

ل يتبد ،! به خودتانیزي چ شما دوباره به اضافه کردنی معنوۀآنموقع، تمام تجرب!. دــيديــرســننظرتان خواھد آمد که  

  !.د؟ينکار را بکنيد اي خواھیشما م. خواھد شد

ن يد و اrن به ايستياگر شما به حضور زنده ن.  زمان استیب. ن لحظه، زمان نداردي اتفاقات در اۀرندي در بر گیِ فضا

  .ک مفھوم استي. ديد ھدف قرار دھي توانید، در جسم، مفھوم آن حضور را نميجسم زنده ھست

  .دي مانی مید، در ھمان اتفاق باقيگر مفھوم را ھدف قرار دھا
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 که زنده شدن به ید، در حالتي کنید که در ذھن تان تجسم مي برسیزي چیِ د، به سوي کنیواش کار ميواش يد يشما دار

اشته رنده ست، چطور ممکن است اول و آخر دي در بر گیِ ز و زنده شدن به فضاين چيحضور، مستلزِم انداختن کِل ا

  !. باشد؟

  . د، اول و آخر داردي کنی که شما میھر کار

 اول دارد، آخر یھر کار. د، اول دارد، آخر داردي درست کنیيد چاي خواھیم. د، اول و آخر داردي زنیک آھنگ مي

  . د، اول دارد، آخر داردي بروB ۀد به نقطي کنیحرکت مA  ۀاز نقط. دارد

  .چرا؟!. ستين زمره نيعشق در ا

 که اrن ھست، شما در زمان و در یزيچطور ممکن است آن چ. ن اrن شما را در آغوش گرفتهينکه عشق، ھمي ایبرا

  !.    دينده به آن برسيآ

   شود؟ینطور ميچرا ا

افِت يک دري شما به یوقت.  خام استین زندگي ھم،نظر.  ستسوک ي یھر فکر. مي کنی نظر مسونکه ما به ي ایبرا

  .ی جھِت مادیعنيسو .  استسوک ين يدن، ايمثل دد، ي کنینگاه م یحس

  :ميمثال زد.  ستیي سوی، بیيکتاي یِ فضا که یدر حالت

  !.فاصله اش، سکون است و سکوت. م، صداستين ساز زدن، نُت داريدر ا

  .سکون، سکوت، اول و آخر نداردنُت با آھنگ، اول و آخر دارد، . نُت، جھت دارد. سکون و سکوت، جھت ندارد

  .ر کرات، اول و آخر دارديي تغیول. که خ6ء است، اول و آخر نداردفضا 

  .  ستی ذھنیزي که اول و آخر دارد، چیزيآن چ.  شود، اول و آخر داردی که شروع میرييھر تغ

فُرم، اتفاق، اول و آخر .  فُرم استۀرندي در بَرگۀنيد، زمي که اeن اول و آخر ندارد و شما از جنِس آن ھستیزيآن چ

  .رددا

  !.  کنند عشق از جنِس اتفاق استی مردم فکر میول

که آن ي کنند، در حالی او حرکت میِ د باشد و در ذھن شان به سويبا ... ینطوريدن، اي کنند که به خدا رسیمردم تجسم م

  !.  ستیحالِت ذھن

  !. ستي نیزي چنيچ چنيھ!. ستيد، خدا آن ني که شما در ذھِن تان از خدا تجسم کنیزيھـــــــر چـــــــ

   :ن است کهي کند ایگر که کمک ميک مطلب دي

  .ردير را اندازه بگيي ست که ذھن �زم دارد که تغیتيخاصک ي، زمان. دي را بشناسزمانشما، 

  . ,,ندي بی بود و ذھن شما آن لحظات را میک ساعِت قبل، لحظاِت متفاوتياز  ,, :ديي گویشما م

  . ن لحظه بوده، فقط فُرم اش عوض شدهيشه ايھم د کهيد ديد، خواھياگر خوب دقت کن

ن را ي شود، ذھن شما ای اتفاق عوض میوقت.  شودیاتفاِق در آغوِش آن، عوض م، فقط ن لحظه ستيشه ايھم

   :دي گویم" مثf.  کندی میبصورِت زمان کfسه بند

   :کهيدر حال.  ,,نجا، زمان استي آن تا اۀش اتفاق افتاد و فاصلي پۀقين اتفاق، پنج دقيا,, 
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ست، پس ي و بالفعِل شما نی عملۀد، در تجربي نداریش، اrن دسترسيقه پين لحظه بوده و شما به آن پنج دقيشه ايھمـــــــ" 

  ! ".در ذھن تان است

ن لحظه ي و چون اتفاق ان لحظه ستيشه ايھمد که ي شوین، اrن شما خوب متوجه ميبنابرا!. ستيخدا از آن  جنس ن

ن جھان يرات در ايي تغۀرنديزمان در واقع، عنصِر اندازه گند و ي بید، ذھن تان آن را بصورت زمان م شویعوض م

 به حضور ی برایم، ولي کنینيش بي پیم، حتينيرات را ببييم، تغيريرات را اندازه بگيينکه ما تغي ای $زم است، برااست،

  !.ک مانِع بزرگ استيزنده شدن اگر استفاده شود، 

  !. شودید، نميله، به خدا برسيد با آن متر و با آن وسيرد، بخواھي گی ما را اندازه میِ  که بُعِد اُفقیبا ھمان ذھناگر شما 

  .  ! کندینظر م به فُرم، ! کندی نظر مبه جھان، ! کندی نظر مبه سو شهيھم، آن مترنکه ي ایبرا

که شما در يتا زمان. نده ستيشه در گذشته و آي ھممنن يدرست شد ، امن ن اتفاق که بعنواِن يا " :ميي گوین مي ھمیبرا

 ی زماِن ساعتیم، زمان روانشناختي بنامینطور است، اسمش را زمان روانشناختي اید که مِن ذھنينده ھستيگذشته و در آ

  . ستین زمان، ساعتيک حافظه باشد، ايش فقط ي پۀقيد، پنچ دقيش بروي پۀقياگر شما به پنج دق!. ستين

ن زمان، ي شما ندارد، ایِ  برایچ باِر زندگيت ھيم و آن وضعي رسیت ميک ساعت بعد به فfن وضعي :ديياگر بگو

د و از زمان ھم بدون گذاشتِن حِس وجود در آنھا، ين لـحظه، به حضور زنـده اين است که شما اي آن ایمعن.  ستیساعت

  .ستي نمن در آن ید وليني بینده را مياrن زمان ساده ست، گذشته و آ. دي کنیاستفاده م

  !.ديافتاده ا تـَــلهدر آنجا به . ستيادتان است، آن زمان، ساده نيد و ھنوز يده اي رنجیکيش، از ي پۀقي اگر پنج دقیول

  . ھم داردیبارک يست، يفقط حافظه ن

  !.دي کنی محمل زمان نيبنابرا!. ن جنس بودهيتان از ايتمام رنجش ھا!. دياد داري زیلي خی زمانیِ ھاله ـــتن يشما از ا

  :یعنيم يم؟، زمان را حمل کنيم زمان را حمل کني توانیچگونه م

،  من دارۀنديگذشته و آم يي، چه بگویمِن ذھنم ييچه بگو.  ستیکينده ي با گذشته و آیمِن ذھن. مي کنی حمل میمِن ذھن

  . ستیکي

  . کندینده کار مي، با گذشته و آیپس مِن ذھن

ن ي کند و ذھن تان ایر مييمرتب تغ.  کندیر ميين لحظه ست، فقط فُرم اش تغيشه ايد که ھمي کنیشما اrن، خوب درک م

  .راتيي تغیِ ري اندازه گی ست برایِت ذھنيک خاصي، در واقع زمان وجود ندارد، زمان !ندي بیرا بصورت زمان م

ن لحظه يد، از جنِس ايحظه ھستن ليشه در اين لحظه ست، شما ھميشه اياگر ھم. ن لحظه ستيشه اي در اصل ھمیول

  .تيت است و ابدي نھاینکه خدا از جنِس بي اید، برايت داشته باشي نھاید عمق بي توانین لحظه ميد، در ايھست

  ...د يِت خودتان را شناختي نھایت و بين ابدياگر ا. ديشما ھم درست از ھمان جنس ھست

  !.ديستيکه در ذھِن تان بانينه ا. ديبه آن زنده شده ا یعني؟،  چهیعنيد يشناخت

  !.ستي، نی کنی که در ذھن تجسم میزيآن چ. َشرم کن! ". یست فقط ادعا کنيدر ذھن نَا " :دي گوین را ميامروز ھم

 در یاتفاقات، ین لحظه تو ھستي که ااول بدان، خوب بدانن لحظه، زنده بشو، يِت ايت و ابدي نھایده شو، به بيياز ذھن زا

  . ھستندی جھانیِ فُرم ھا نشو، از جنِس یز، با آنھا قاطيچ موقع با آنھا برنخيتاد که ھن لحظه خواھد افيا
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د ي دانی افتند، میاتفاقات م. ديي گویم " نـــه" د و به اتفاقات ين لحظه داري در ای ابدیت و زندگي نھای بۀشيپس، شما ر

  . ,,من مھم ام,,  :ندي گویم.  خواھند شما را بِِکَشندیکه م

  .  دارمیمن زندگ. به من بچسب. ا داخِل من شويد که تو بي خواھد بگوی چه؟، میعني،  ,,من مھم ام ,, :دي گویم یوقت

  .ت من است که اrن به آن زنده اميت و ابدي نھای بۀشي که مھم است، ریزيآن چ :یي گویو م " ی کنیتو اrن قبول نم" 

  .ميايرون بي توانم بیگر نميد!.  شومیم، از جنِس زمان مياي ب؟، اگر به آنجای ِکشی اتفاق، تو مرا به خودت میا

. د که عشق، نه اول و نه آخر استيد و اول بداني شود که شما از جنِس زمان نشوین لحظه، سبب مي شما با ایِ پس، آشت

.  کندیر مييغ که اول و آخر دارد، از جنِس زمان است و با زمان تیزيھر چ.  تواند داشته باشدیعشق، اول و آخر نم

 یِ  سویعنينکه آن سو، ي ای کنم، برایست و من به ھر سو نظر نمي باشد، آن عشق نیزي ست، ھر چی ذھنیزين چيا

  !. ستيخدا، سو ن

  .ش باز شود، تا بداندي خودش تکرار کند، تا براین موضوع را برايد آنقدر اي شود، باین موضوع نمي متوجه ایاگر کس

  : دھدیح ميتوض یاrن مو$نا خودش، کم

  ن آخرجھاني تو در ایرگر طالب خَ 

  ستي نی جوین سويح از ايطلب مسیر مخَ 

  د؟، در آخورِ يفتيد؟، به زمان بيد از جنِس اتفاقات شوي خواھید، ميريم بگيشما تصم. ميستاده اين لحظه اينجا، ما در ايدر ا

  .   ح استين مسيد؟، که ايق باشن اتفاي اۀرندي در برگیِ د فضاي خواھی، مهـــنا يد؟، ي جھان بچر

  .یت شدگي، از ھم ھوی فکریِ  خالِص آزاد شده از فرم ھایِ اري ھشیعنيح يمس

  .  ھستندیک معنينھا ھمه به ي، ا حضوریاريھشا ي دهيبرگزا ي Christا ي حيمس. ن معناستي ھم به ھمیموس

ا يشه ي ریعني. مي کنیکه صحبت اش را م. ضورح یعنينھا ھمه شان ي، ایيعِت بودايطب، Naturea Buddh، بودا، زرتشت

  .ن لحظهيات در يت و حس ابدي نھایعمِق ب

 َچَرد و ی مسو و جھان که در آن حِس وجود، ھست و در ین فُرِم ذھنين لحظه، شما عfقمند به ايدر ا " :دي گویحا$ م

  ".؟ یح ھستيا نـــه، طالب مسي؟، یاست، ھست ن جھانيطالِب َخر بودن در آخوِر ا

  .ح استي را در بَرگرفته، آن مسی ذھنیِ زھايدار شده ست که ا$ن چي به خود آمده و بیِ  که فضایح ھستياگر طالِب مس

  !.نطرف استي ست و َخر ایيکتاي یِ ح در فضايمس. ستجو ح آنطرِف يمس

  :دو راه دارد

ت يد و از ذھن تان که ساده شده و ھويستي ای میيکتاي یِ شما در فضا"  :اrن گفتم. ی و از خر استفاده کنیستيانجا باـ 

  !.نـــه اي کند، ید، که آنموقع خر به دستور شما عمل مي کنیندارد، استفاده م

 ی میکي، و در واقع با خر ی شویت مين جھان ھم ھوير و با اي با اتفاقات درگیعني!. ی شویناآگاھانه سوار خر مـ 

  . ا بِبََردرد شما را کجي گیم ميآنموقع خر تصم!. یشو

  .د؟ي خواھیک را ميکدام!. مي چرین جھان ميآنموقع ھم مثل َخر، ما در آخوِر ا

  :نکهي ایچرا؟، برا. ی باشی توانیح نمي، مسی را حفظ کنیکه مِن ذھني بدان، تا زمانیول
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   از آن خر به نور دلیسيست ع کتا شدي

  ستي نی تویث و تودَ رحَ کمبه پُ دل چون شِ 

  . فرق داردیسيح با عي موقع ھا مسیادمان باشد بعضي. ردي گیح مي مسیِ  را ھمان به معنیسينجا عيح، در ايا مسي یسيع

ن دو تا را ي اوقات مو$نا، ایگاھ. ست Jesus و Christ آن یسيکه انگل.  حضور استیِ اريح ھشيک آدم بوده، مسي یسيع

  . ستی ذھنیِ رم ھا آزاد شده از فُ یِ اريھشن يرد و منظورش ھمي گی میک معنيبا ھم به 

چ و تاِب يم، در پي دانیم، ميکتا شديم به نور دل و اrن، اگر يکتا شده اي. ميح، خر را رھا کرده ايپس، ما بعنواِن مس

  .ديشما خودتان را امتحان کن.  تواند بِِکَشدی، ما را به خودش نمی، ھر اتفاقیم و ھر فکري درد زا  بافته نشده ایِ فکرھا

  ".د ي شویشما امتحان م " :مو$نا گفت قبل، یِ ھفته ھا

  . نـــها ي؟، ی دھین واکنش نشان ميرون برو، ببيب" ست؟، يامتحان چ

، مردم نـــه یدياگر د!. ی ھستی توی تویِ ، پس ھنوز از جنِس شکمبه و فکرھای زد و واکنش نشان دادی حرفیاگر کس

ن فضا راِه حل به چالِِش يرند و از اي گیردم در آن قرار مد و مي کنی کنند، شما فضا را باز می زنند، رفتار میحرف م

گر يد و دل تان دياز جنِس خدا شده ا. دياز جنِس حضور شده ا. دي شده ایسي کند، شما، از جنِس عیش آمده تراوش ميپ

  . شودین نور مرتب ساطع مين مرکِز شما، اي ست و از ایزندگ

  !. دي َدمیرون مي را بی عشقیِ ن انرژيد و اي گردید، برمي رویرون ميد، دوباره بي گردید، برمي رویرون ميشما ب

 دارند یيانسان ھا آنتن ھا.  داردی، انسان ھا را به واکنش وا نمی عشقیِ ن انرژيا. دار کننده ستي، بی عشقیِ ن انرژيا

  !.رندي را بگین انرژي توانند ایکه م

  .ستيست، حرف نيآن آنتن ھا، ذھن ن

م، گم يت اي که با آنھا ھم ھویيچ و تاِب فکرھاي در پیاريا ما ھنوز بصورت ھشيم آينيم ببي کنیگاه مپس ما به خودمان ن

  .) فضله ستیَحَدث به معن(. َحَدث درد است. نطور شکمبه، َحَدث ھم دارديو ھم. م؟يشده ا

  را که خرسواريدان زيا به ميبا خر م

  ستي نی حمله و چوگان و گوسانِ از فارِ 

  !. ستیداِن چوگان بازيم!.  کنندیم یچوگان باز

 ی رود و مید مي زنید و اتفاق را مي اُفتد، شما پھلوان ھستین لحظه مي در ای ست، ھر اتفاقی نورۀليک وسيچوگان، 

 نشسته ام و ی اسِب زندگیمن رو. ستمي بای اسِب زندگیِ ن است که رويست، مھم اي من مھم نی،، اتفاق برا :دييگو

  .ستم ،،ياژدھا ھستم، ِکرم ن.  روندیو مند ي آیاتفاقات م

  .دي را بزنیگود ي توانیجه شما نمي تواند بَِدَود و در نتی، خر نمی برویداِن چوگان بازيبا خر به م

  . د؟ين لحظه را بزنيد فُرِم ايشما بلد. ن لحظه ستي، فُرِم ایگو

  !. دست تان استی نورچوگانِ د و ي سواری اسِب زندگیِ پس رو

  .دي زنی شماست، م، فُرمِ یگو

   تواند تکانی نشسته، نمی خِر مِن ذھنیِ ت است و روين جھان ھم ھوي که با ایخر سوار، کس.  سواریعنيفاِرس، 
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 ی، نمین سواريپس چن. دي آین درست در نمي خواھد ماده را بزند، ای می دارد، با چوگاِن مادی بخورد، چوگاِن ماد

  !.  تواند باشدی نمیاھل چوگان و گو. تواند حمله کند

ن تکان بخورد، ي، تا ا! خواھد بکند؟یه سواِر اسب اند، چکار ميدان شد، بقيک نفر با خر وارِد مي، یموقعِ چوگان باز

  !.ه زده انديبق

  .؟ی اسِب زندگیِ ا رويد؟، ي خر سواریِ ، شما روی زندگیِ داِن چوگاِن بازين ميد که در اينيشما بب

 کند و ی ست و حِس بودن میيکتاي یِ  که در فضایکس. دي ھستید، پس سواِر بر زندگيھا ھستحِ آزاد شده از فُرم يشما مس

 که سواِر ین آدم با کسي شود، ایرون پخش مي شود و از آنجا به بیده مي بودن، به تمام ذراِت وجودش دمیِ  و شادیانرژ

  !.زد، فرق داردي ری را به  جھان می َسمِّ مِن ذھن که ھر لحظهی پُر از درد و پُر از َحَدث و پُر از گرفتاریِ خِر مِن ذھن

  زم ساختشم که بَ ي خو دلِ یِ  ساقیِ ندوھِ 

  ستي نیوامروز طُ  غم نتازد کِ رکِ تا تُ 

  .م بزم ساختهي شود، برای ساطع می عشقیِ از مرکِز من انرژ. دلم گشوده شده.  دِل خودم ھستمیِ غfِم ساق) ھندو(من 

  !.    تازدی ست، مین مِن ذھني، تُرِک غم، ھم)ست؟يتُرِک غم چ(ِک غم،  ھستم، تُرین ساقي غfِم ایوقت

  .  ھم معروف بودندیيبايدن و غارت، معروف بودند، البته به زيتُرک ھا به تاز

  .، بَزم، جشنی عروسیعني ی، به زباِن تُرکیطو. ستي نیوامروز طُ  غم نتازد کِ رکِ تا تُ 

  . ,,ستي نی شادۀ، لحظی زندگۀن لحظه، لحظيا اي، امروز ! تو ناقص استیجانيا ,,:  تازدی ھر لحظه به ما میمِن ذھن

  . ,,ندهيآ,, .  ست؟ ،،ی زندگۀ لحظی،، ک

  !. برسمیي گوی که تو میي کنم تا به آنجایل ميله تبدين لحظه را به وسي، ایپس آقا، خانِم مِن ذھن

، ین مِن ذھني، ادي آین لحظه ميآنجا ھم در ا(م، آنجا ھم يديا رسله کرده و به آنجين لحظه را وسي ایوقت. مي رسیحا$ به آنجا م

   :دي گوی تازد و می، تُرِک غم م)!ن لحظه ستيزه با ايوجودش زنده در ست" زد، اصfي ستین لحظه ميشه با ايدشمن لحظه ست، ھم

  .  ,,ستياrن وقتش ن,, 

 مانده، ... مانده، آن ...ن ي، نگاه کن، اrن، ا! شودی م شروعیم زندگيم و به آنجا برسي برویست، مگر نگفتيچرا وقتش ن

  !.ی درست کنی، نتوانست!شتر استيت از آنموقع ھم بي، نقص ھا!، تازهینھمه نقص داري، ا...ن مانده ي مانده، ا...آن 

  .، چکار کنم؟ی مِن ذھنیِ ا آقايحا$، خانم 

  . ,,ستي نیشادامروِز روِز ,,  . ی برس... آنجا و به ید برويحا$ با,, 

  . ,,ستي نیامروز روِز شاد,,  :، و دوباره...  آنجا ی رویباز م

  .  ,,ستي نیامروز روِز شاد,,  : ، و دوباره... آنجا ی رویباز م

  !.رمي می، من دارم م!؟ی، پس ک!بابا

  . ,,!گر تمام شدهيد ,, :دي گویموقع مرگ ھم م

ن آقا يم و به ايري را بگی زندگۀ زندیِ م انرژي توانیگر نمينکه ما دي ایابر. زدي ریکدفعه به ھم مي یموقعِ مرگ، مِن ذھن

  !. م که سرمان کfه گذاشتهي فھمیآنموقع م!. مي، بدھ)ستي نید امروز روِز زندگي مان را بخورد و بگویزندگ(ا خانِم ُمفت خور ي
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  !.ن شعرياز ھم ". !ُخب اeن بفھم" 

   : تازد کهیتُرِک غم ھر لحظه به ما م

 بوده که تو ین زندگي، ا! ناجورت نگاه کنۀ، به گذشتید در زمان باشيتو با. نده ستيست و در آي نیامروز روِز زندگ ,,

 تو خراب و شکسته و داغان ی، زندگ!کرده... ؟، او ی، تو که نکرد! تو کرده؟ینکار را براي ایادت رفته که کي، !یکرد

  . ,,!ستي نیاrن که وقِت شاد... ، ی، جبران کنیريتقام بگ انید بروي ست؟، تو باین چه زندگي، ا!شده

   :دي گوی دِل من میِ ساق ". هـــن" 

  .ن اتفاق ناقص استي، اید باشين اتفاق نبايدر ا" تو اصf. ن لحظه بزم خداستيھم. اrن وقت بزم است" 

، !، ھمه اش ناقص و بد درآمدهیده ا نکری شود، تا حا$ چون ھمکاری تو درست می برامن ۀليبوس" ن اتفاق، اتفاقايا

  ".  شوند ی شو، اتفاقات درست میکيحا$ با من 

   :دي گوی نشسته و مدام میا آنقدر کوچک شده و رفته کناري. ستي نیگر مِن ذھني آنموقع دیول

  "!.دي کنی نمیبه آن توجھ" 

 ین بچه مي دانند که ایم.  کنندیشان توجه نميند، مادرھاي گویند، مي گویند، مي گویند، مي گوی که مدام میيمثل بچه ھا

ن بچه شود، بھتر است که ي ایِ  تواند جوابگوی داند که نمی خواھد و مادر میز مي، ھمه چ! رودیادش مي" د و بعدايگو

fتوجه نشود" اص.  

  . , ,ستيناقص است، امروز وقتش ن,,  :دي گویمدام م. دي کنیش توجه نميشما ھم بعنوان حضور، به حرف ھا

  .  دِل من بَزم ساختهیِ نکه ساقي ایبرا. ن اrن وقتش است ،،ي، امروز وقتش است، ھم نــه،، :ديي گویشما م

  ".د ي نشوید، نوکِر مِن ذھني دل تان بشویِ  ست که شما غfِم ساقین موقعيا" 

   .)ستواضح ا(. دي بندیراه را به آن م.  تازدید، تُرِک غم مي کنیاگر شما با تُرِک غم ھمکار

  م تا جمله اھل شھريست آدر شھر، مَ 

  ستي نیان کوي ز گداین زھيدانند کا

  . جھاِن فُرم ھاست. ن جھان استي، اشھر

. مست به چه؟، َمست به خدا. ديي آیِر باشندگان، َمست ميِن سايوانات، بيِن حيِن آدم ھا، بيد، بيي آین شھر مي شما به ایوقت

  . سfمت است.  شودیراب مي سیو فُرم تان از آن انرژ. یيکتاي یِ َمست به فضا. یبه زندگ

  ، ) غfم ھم ھستی به معنیگاھ. ن بندهيا( ین َرھين رھرو، ايا :ندي گوینند و مي بی، شما را مجمله اھل شھر

 مطابقت نيم، شما، شخِص خودتان را با ايحا$ انسان ھا را کنار بگذار، )دي گویالبته به انسان م(ن باشنده ين سالِک، ايا

   :دي گوین و آن مي ست که آن گنج درون اش را گذاشته و به ایگدا کس. ستي نین کوي ایِ ، گداین زھيکاد، يدھ

نھا را يات را دارم، تو را به خدا، اين خصوصي ام، بدان که من اید بده، به من بگو آدم خوبييبه من تأ به من توجه بده،,, 

  !.گدا ھستم. ,,  بگویز خوبيدر مورد من چ. به من بگو

  .ی مِن ذھنیِ ازھايم، با ني پول ھستیِ گدا

  . ستير نيان پذيد و پاي آی از نقص اش می من ذھنیازھاين
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  .دي خواھین جھان نمي از ایزيد و چيو شما َمسِت آن فضا ھست

  ".اد ي زیليخ. " د؟ي آیرتان مي ھم گین جھاني ایِ زھايد، چين باشينچنيا اگر ايآ

 یچون انسان ھا خودشان به خودشان لطمه م. دي آید ميھر چقدر بخواھ. دي زنیبه خودتان لطمه نمد، ينطور باشياگر ا

  .ميامروز صحبت کرد. زنند

  : گفتی نشسته بود و دستش را باز کرده بود و می صندوقی، روی در کوچه ایکس :ميادتان باشد، که گفتيل اگر يآن تمث

  : دياز او پرس شد، ی رد میيرھرو.  ,,ديبه من کمک کن,, 

  .ست؟ ،،ي درون آن چیني که ببین صندوق را باز کرده ايا تا بحال، دِر اي،، آ

  ".باز کن، نگاه کن " : گفت.  ,,نـــه,, : گفت

  .د، پُر از طf و جواھر استيباز کرد، د

   :دي گویحا$ مو$نا ھم م

ن يِر ايز!.  در آن ھست؟چهد ينيد ببياز کرده اد، تا بحال، درون آن را بي آن نشسته ای، که رون تنيان صندوق، يا" 

  !. فکرھا چه ھست؟

  !. استرونيب چشم مان به ی، ول ,,ن صندوقيا,,  :ميي گویم و مين صندوق مان نشسته اي ای رواين خر ي ایما رو

  !. د، چه ھست؟يتان نگاه کرده ايِر فکرھاين صندوق، زيتا حا$ در ا

 "fیشه در زندگيخـــــــروارھا حسِ وجود و ر. خــــــروارھا آرامش. وارھا برکتخر. یخروارھا شاد. خروارھا ط.!  

  .ستم ،،ي،، من گدا ن :ديي گویشما م

  .دينخواھ و.  خواھم ،،ی نمیچيچکس، ھي،، من از ھ :ديي گوین امروز، ميشما ھم

ن َسر يھم" اتفاقا.  شودیھمسرتان خوب مد، روابِط تان با بچه ھا و با يني بیکدفعه مي.  شود؟ی تان چگونه مید زندگينيبب

  . شودی مشناخت درست، سبِب ی توھمیِ يآمدِن گدا

   یتان را ھم برايشرفت ھاي، پ"د يل نفرستيميا"  :ميي گویم.  زنندی، زنگ م"د يزنگ نزن " :ميي گویحا$ ما به مردم م

  .رمي گیاد مي یزيمن ھم چ. ست ھم خوب ایليخ.  فرستندیشان را ميشرفت ھايد، باز ھم پيخودتان نگه دار

ن ي مو$نا و ایِ حت ھايمن اrن در اثر گوش دادن به نص،،  :ل کرده اند کهيميشتر از صد نفر، به من ايد بيتا حا$ شا

  .خود طلبکار بودمي ِکَشد و من بینم که شوھرم چقدر زحمت مي بیاگر زن ھستم، اrن م. اد گرفته امي را یدانش، قدردان

  .  ,,یتو مرا خوشبخت نکرده ا,,  : گفتمی، ممتوقع بودم

   :مي گوی شوم میدار تر مياrن که ب!.  بودهی، ماِل مِن ذھنیخودي بیازھاين نين توھمات و اي ایول

  !.  بودیعجب انسان!.  دانستمی داشتم و قدرش را نمی،، چه ھمسر

 دانستم و ی خوانم، قدرش را نمی دارم، کتاب میآزاد!.  کندین مي مرا تأمۀ من و بچیازھاي کند و نیصبح تا شب کار م

   :ھمه اش طلبکار بودم

  !. . ,,؟ی مرا خوشبخت کنی توانیتو چرا نم,, 

  . ستمياِن کور ني، پس جزِو گدا! توانند مرا خوشبخت کنندیگران نمي،، د :ده امياrن فھم
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 ی برایي، چه کارھای کنم چه کسانی میيازه شناسات. اد گرفتمي را ید، تازه قدر شناسي آی ام از درون ام میاrن که شاد

 کنند و من ی دھند و میشتر ميھر چه ھم ب.  دانستم، بلکه طلبکار ھم بودمی کردند، که نه تنھا قدرش را نمیمن م

  .،،!  ِکَشندیچاره ھا که ھمه اش زحمت مين بيد و نه اي آی میستم، از نقص مِن ذھني نیراض

  !.چرا من قدرش را ندانستم

 رسم، ی میرم و بروم، به خوشبختي کردم طfق بگیرم، فکر ميدنباِل راه بودم که طfق بگآن موقع اگر زن بودم، 

  .دمي دینطور نبوده من عکس ميا.  ،،نهنم ،، ي بیاrن م. !ن شوھرم استي من ھمیباعِث بدبخت

  !. ديني بینمد، گنج درون تان را ي، مبادا شما ھم گدا ھست!ديني بیمبادا شما ھم عکس م

  ".ش، طلبکار است ي بر اساِس نقص ھای بلد است، مِن ذھنی حضور قدردانیِ اريفقط ھش" 

  . دي دارید، شما مِن ذھنين، از زمان، از ھمسرتان، از بچه ھاتان، از مردم طلبکارياگر شما از زم

  کند یامت ھميفروش ق یآن عشق مِ 

  ستي نیبوم و سَ  که درخور خُ یازان باده

عشق بصورت حرف ( بصورت حرف ھم ین عشق از شما ساطع شود، حتيد، اي شویکي فروش، شما با خدا ی عشِق مِ .بله

انسان ھا را "  که به عشق زنده ست، واقعای، ھر کس) مثل حرِف مو$ناھستند، اشاره به آنجا  انگشتِ یي حرف ھاید ولي آیدر نم

  .  کندیزنده م

  .ستادنيحضور ا یِ  پایِ  بلند شدن و رویعني، امتيق

ل به ي کند، شما را تبدیت مي نھای و بی ابدیستاند و از جنِس زندگي ای می زندگیِ  پایِ  فروش، شما را رویعشِق مِ 

 که در ُخم و َسبو یبا چه؟، با شراب. دي کنیگران را زنده ميد و دي شوی فروش میشما ھم م.  کندیرنده مي در بر گیفضا

  !. شودیجا نم

  !.  استفکر عشق، به اشتباه، یِ ُخم و َسبو.  شوندی، در ُخم و َسبو جا می انگوریشراب ھا

 ی عمل، جا نمیِ  فکر و در الگوھایعشق در الگوھا!.  شودی کنند عشق در فکر و باور و الگوھا جا میمردم فکر م

  ).مي صحبت کردی کافۀبه انداز(. شود

  ستنلکابد آن کس که اَ ي زبان بیزان مِ 

  ستي نیش گلو آن کِ دي گلو گشایزان مِ 

  .  شودی که اَلکن است، باز می شود، زباِن مِن ذھنی ساطع می شما با زندگیِ يکتاي که از یاز آن مِ 

. ردي گیزبانش م.  ھنوز باز نشده، اَلکن استی زباِن زندگیم ولي زنی حرف میلي ما خیدرست است که در مِن ذھن

رد، زباِن ما بعنواِن ي گی که زبانش میدرست مثل کس.  ستیدگم که از زنيي گوی میزي موقع ھا، ما چیبـــــعـض

  ، اَلکن استی، در مِن ذھنیاريھش

  .نھا ماِل ذھن استيتمام ا!. نه با مقاومت، نه با قضاوت!.  شود و نه در زمان بودنی گشاده میمزباِن مان با آن 

  . شودی با ذھن باز نمیاِن خرِد زندگي بیزباِن ما برا!. نه با ذھن

  . ستي نیش گلود آن کِ ي گلو گشایان مِ ز
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تا .  ما بسته ستی شود، اrن گلوی را خوردن، باز می خوردن، آرامش خوردن، برکاِت زندگی شادی ما برایِ پس گلو

  . مي خوری باز است، ما فُرم می حرِص مِن ذھنیکه گلويزمان

  .          مي نداری زندگیما گلو. مي کنیب مما بد و خو. مي خوریما درد م. مي خوریم؟، ما قضاوت مي خوریما چه م

  . شودی می ما زنده گۀلين لحظه، بوسي ایزندگ. مي خوری میزندگ. مي شوی خوار می شود و زندگی باز می زندگیگلو

  . شودینده موکول نميبه آ

  !. ما بسته ستی زندگیِ  گلویعني شود، ینده موکول مي به آی زنده گیوقت

  ؟یرنوَ خَ ن سُ ي ابس کن چه آرزوست تو را

  ستي نی آن آرزویست، مرا ز مَ یبار

   :دي گوید که مو$نا ميني بیو آخر َسر م

  ." عشق و جنِس ما از سکوت است" 

  ! ".؟ی ست که داریين چه آرزوي، ای کردی که مین سخنوريا. ی کردی وراجیليخ. بس کن" 

 تـــواند زباِن ما را اگر بـــخواھد، یم.  ستیو زندگک اُستاد است و ايسخنور . مي نداری سخنوریِ چکدام از ما آرزويھ

  . ستین آرزو ذھنينکه اي ایم براي نداری سخنوریل شود و ما آرزويد تعطي بایآنموقعِ زباِن مِن ذھن. رديبکار بگ

  ).دي گویبه ما م(

  . ستي نی آن آرزویست، مرا ز مَ یبار !.مي شود ما در ذھن سخنور نشویم

  

   : که مو$نا کردین کوششيبا احا$، 

  

  .ن اتفاق َحل شد، ذوب شديم و ايِت اتفاق را رھا کردي ما، ھوۀھم

  .مي نداری سخنوریِ گر آرزويم و ديم، مست اي اتفاق شدۀرندي در برگیِ از جنِس فضا

fنديم که به ما بگوي داشتی سخنوریِ ، آرزو"قب:  

  . ,, زندی حرف می زند، ادبیتاد است، خوب حرف مز دان و خردمند است، اُسيز فھم و چين آدم سخنور است، چيا ,,

  . نھا ماِل ذھن استيا. ستينھا نيچکدام از ايعشق، ھ :دي گوید که مو$نا مي دانیشما ا$ن م

  .  ذھن استیينھا ماِل خودنمايا

  .ستي نیين آرزوي چنیما را از مست

*  

  

 
  
 

 


