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  ٧٧٨٢وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
 

 
 یلرزیتت که چنان م بوسه حقسیکيبر 

  یلرزی دادن جان میز آنک جان است و پ

  ره شودينه دل تييم و دمدمه، آاز دَ 

  یلرزینه دان مينه بر آيجھت آ

  ن جھان روز و شب از خوف و رجا لرزان استيا

  یلرزی، چو جھان میچونک تو جان جھان

  چون قماشات تو اندر ھمه بازار که راست

  یلرزیان ميسزدت گر جھت سود و ز

  م تو خود چون لرزدير تو از بيتا که نخج

  یلرزیر و کمان مي و با تیاديکه تو ص

  یخي اما به نظر مریتو به صورت مھ

  یلرزی چو سنان میقاصد کشتن خلق

  یجوشی خم می چون می فتنه گریگه پ

  یلرزیان مي غضوب از غلیگه چو اعضا

  د رخت دق داردي خورشیدل چو ماه از پ

  ؟یلرزی دل اندر خفقان متو چرا ھمچو

   باغی تو و سرسبزیبه لطف جان بھار

  یلرزیباز چون برگ تو از باد خزان م

  خلق چون برگ و تو باد و ھمه لرزان تواند

  یلرزی و به نھان میظاھرا صف شکن

   رسد شکر کندی که به تو ھر کیقصر شکر

  یلرزی تو که از بار گران میسقف صبر

  لرزه بودیو بن راسخ يقيچون ُکه قاف 

  یلرزی تو مگر که چو کمان میدر گمان

   و خمشی ناطق ظنّ یدم فروکش ھله ا

  یلرزیکز دم فال زنان، ھمچو زنان م
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 ١٢۵ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو
 

 یپس به صورت عالم اصغر تو

  ی عالم اکبر تویپس به معن

 
 ٣٣۵ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو  

 
 رود در ھر زمانیدل به کعبه م

  رد ز امتنانيجسم طبع دل بگ

   مر جسم راستین دراز و کوتھيا

  چه دراز و کوته آنجا که خداست

  ل کرديچون خدا مر جسم را تبد

  ل کرديمیفرسخ و بیرفتنش ب

  ن زمان بردار گاميدست ايصد ام

   َخلِّ ْالَک_می فتیعاشقانه ا

  یزنی چشم بر ھم ملهٔ يگرچه پ

  یکنی ره میانه خفتهيدر سف

 
 ٩٠۶ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو

 
 یدان که ھمان ارزی میلرزیبر ھر چه ھم

   باشد دل عاشق از عرش فزونین رويز

   درد تو از آن باشدیآن را که شفا دان

   آن مکر و فسون باشدیوان را که وفا خوان

 
 ٠٣٨١ ن شمس، غزل شمارهٔ واي، دیمولو

 
 ی کنی چه میام گفتم ھسهيد کيعشق بر

  کران منیگفت تو را نه بس بُود نعمت ب

  د برگ َوشي لرزیبرگ نداشتم دلم م

   در حرم امان منیگفت مترس کآمد

  یدر برت آن چنان کشم کز بر و برگ وارھ

  ش طرب کنان مني پیتا ھمه شب نظر کن
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  ابد کنم تو را مست یاگانهيبر تو زنم 

  ن شود تو را عشرت جاودان منيقيتا که 

  نه چو بوستان کند دمدمه بھار منيس

   چو گلِستان کند َخمِر چو ارغوان منیرو

 
 ٩٢٧١ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو

 
  بفسرده کز آفتاب کرمیخيبسا 

  ميم و خوش روان کرديش ببرديفسردگ

  ن گردابيگر آب روح مکدر شد اندر ا

  ميھا و مددھاش خوش عنان کردليز س

  دي لرزی که چو برگ درخت میبسا دل

  ميم و باغبان کرديديزبه آخرش بگ

  ی گفتیب و تو بليم از غيالست گفت

  ميان کرديب را عي تو چون غیچه شد بل

  اير و به باغ روح بير صدق بگيپن

  مي تو را باغ و بوستان کردیکه ما بل

 
 ٧۴۴٢ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

 
  که ذوالج_لیرھ شهیريچون بگ

   اِنتسال؟یبر گشادست از برا

   لجوجی دربندھا را ایسد شد

   خروجی تو کرد سرھنگیکور

  نک منم سرھنگ، ھنگت بشکنم

  نک به نامش نام و ننگت بشکنم

  و ھ_ در بندھا را سخت بندت

   بر ِسبال خود بخندیچندگاھ

  ک قََدريک يَسبلتت را بر کند 

   اْلَحَذریْعمِ يُ  کاْلقََدر یتا بدان

  ا آِن عاد؟يزتر يَسبلت تو ت

  د از دمشان ب_دي لرزیکه ھم
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  ا آن ثمود؟ي یروترزهيتو ست

  شان در وجوديامد مثل ايکه ن

  یم تو کرينھا گر بگويصد از

  ی و ناشنوده آوریبشنو

  ختميتوبه کردم از سخن که انگ

  ختميت آميسخن من دارویب

  ش خامت تا پزديکه نھم بر ر

  ت تا ابدشهيش و ريا بسوزد ري

   عدویرست اي که خبیتا بدان

  ز را درخورد اويدھد ھر چیم

   تو شری کردی و کی کردی کژیک

   اثر؟یقش در پي sیديکه ند

   بر آسمانی دمی فرستادیک

  امد مثل آن؟ي نی، کز پیيکين

  دار توي و بیگر مراقب باش

   ھر دم پاسخ کردار توینيب

   َرَسنیري و گیچون مراقب باش

  امت آمدنيد قيحاجتت نا

  حي را بداند او صحیآنک رمز

  حيندش صريد که گويحاجتش نا

  د تراي آین ب_ از کودنيا

   فھم نکته و رمزھایکه نکرد

  ره شدياه و تي چون دل سیاز بد

  ره شديد خينجا نشايفھم کن ا

  یرگي شود آن تیريورنه خود ت

  یرگي خیدر رسد در تو جزا

  ش استير از بخشايد تيايور ن

  ش استيدن آsي نادینه پ

  دتين مراقب باش گر دل بايھ

  دتي زایزي ھر فعل چیکز پ
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  ن افزون ترا ھّمت بوديور از

  از مراقب کار باsتر رود

  
  ۵٣٢۴ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

 
 تُّل تا فنااز مقامات تَبَ 

  ه تا م_قات خدايه پايپا

  
* 

  

  : کنمیواِن شمِس مو�نا شروع مياز د ٢٨٧٧غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س_م و احوالپرس
  
  

  ٧٧٨٢وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
 

 یلرزی بوسه حقستت که چنان میکيبر 

  یلرزی دادن جان میِ ز آنک جان است و پ

  :دي گوی، م کندی شروع مینطوريپس، موsنا امروز ا

  !. ینقدر بلرزي که ایک بوسه، حق داريبخاطر 

نکه ي، مثل ای دھی بوسه می و وقتی کرده ایه گذاري جان ات را در آن سرماۀ، ھمی دھی که مین بوسه اينکه اي ایبرا

چکس ي بوسه دادن، مثل جان دادن است، ھی کنی، پس فکر می جان بدھی خواھی، چون نمی دھی جان ات را مۀھم

  .دست بدھد خواھد جانش را از ینم

ن ي ھمی را رویادي جوان، مقدار زی کند که، ُخب معشوق ھاید ھمه آشنا ھستند، استفاده ميل، شاين تمثيموsنا از ا

  :د کهي خواھد بگوی کنند، می میه گذاريبوسه، سرما

  . را داردیِت خودش زنده شود، در مراحل مختلف، ھمچون حالي کند، تا به خدائی می را طیانسان ھم، که مراحل مختلف

  . ت استيا خدائين خداست، ي، ھمیاريھش.  ستیارياز جنِس ھش.  ستیم انسان از جنِس زندگي دانیُخب، ما، م

   :ميبارھا گفته ا

  .مي شویم و جذِب ذھن مي شویم، وارد ذھن مين جھان گذاشتينکه پا به ايم، ھميي آین جھان مي ما به ایاريبصورِت ھش

ت ينھا ھم ھوي خشم، ترس، رنجش، با ا:جانات، مثلينطور ھيا باورھا و ھمي، فکرھا یکيزيِم ف، مثِل اجسایبا اق_ِم ذھن

م، اسمش ي کنی درست میه خودمان، بطور مصنوعي شبیزيک چينھا يم و بر اساِس اي چسبینھا مي به ایعنيم، ي شویم

  . ستیمِن ذھن

   ی شود، ولید طوsني ست و موقت است، نبایي جدایِ ريادگي ی، برایجاِد مِن ذھني ایعنينکار، يم که اين را ھم گفتيا

  . استيه روي کند، شبی که در ذھن اش میي رود و کارھایانسان به ھر حال، در ذھن اش به خواب م
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  .  ستیاريدِن ھشي خواب دهِ يم، شبي کنی که ما در ذھن میيکارھا :ميل است که بارھا گفتين دليبه ھم

 امور ۀن اداريشعورش ھم.  ماندی رود و البته شعورش میود، به خواب ذھن فرو م شی وارد ذھن میاري ھشیپس وقت

  !. دھدی انجام مید که به راحتيني بیبدن است، م

ا يش باشد، ي ناظِر فکرھایعني از خودش آگاه باشد، یاريارانه، که ھشي بطور ھشیم، ولي ھستیاريم، ھشي ھستیما زندگ

 2نکار ي که درخواب است، ایق باشد و فُرم اش را نگاه کند، موقعيا عميع ي وستي نھای بیِ ک فضايگر، ي دیبه عبارت

  .دار کندي خواھد انسان را از خوابِ ذھن بی مختلف، می مختلف، با صحبت ھایرد و موsنا به روش ھاي گیصورت نم

ده و ي به خودش، طول کشار شدني خودش، ھشیِ ا و قائم شدن رويدن از دني و عقب کشیدار شدِن انسان از خواِب ذھنيب

  !. انجامدی بقاء نمی و حتی کند که به خوشبختی میي کند، فکرھای میيبشر در خواِب ذھن کارھا

 :ميي گوی میوقت. دار کندي با روش خودش خواسته است که انسان ھا را از خواب ذھن بیعارفان، ھر کسن، يبنابرا

  .دار شودياب است، ب که در خویاري ھا را، ھشیاري ھشیعنيانسان ھا را، 

  . شود به خودشیدار ميب.  شودی منطبق میاري ھشی رویاريدار شود، ھشي بیوقت

  . اج دارند، تا کار کنندي احتیرونينھا به اجساِم بيدن، ايدن، شني ما مثل دی حس ھا:م کهيگفته ا" و باز ھم قب_

 یروني بیِ زھايفکر و حس ھا، به چپس، . ميآن فکر کن یم و رويم و بعد آن را به ذھن مان بدھيني را ببیزيک چيد يما با

  . تواند قائم شودی ذاِت خودش میِ اج ندارد، روي احتیروني بیِ زھايبه چ"  لزومایاري ھشیاج دارند ولياحت

  .مي شویع ميت وسي نھای بیِ ک فضايم، ي شویدار مي از ذھن بیپس ما انسان ھا، بالمآل، وقت

م، ي کنیت ميم و حس ابدي کنیدا ميت پي نھاین لحظه عمق بي در ا:م کهي صورت ھم بزننين حرف را به ايم ھمي توانیم

ت ي خواھد و ھوی می خواھد و زندگی میزھا، خوشيرد، که ذھن، از چي گی که در ذھن صورت میزيبرعکِس آن چ

  . ستی بسازد که اسمش مِن ذھنیمنک ياج دارد که بتواند يزھا احتي خواھد و به چیم

 که یاريا ھشي،  انسانیِ يمحصوِل نھا :یعني. مي شوی اتفاقات مۀرندي در برگیِ ک فضايم، يدار شدي ما بیآل، وقتپس، بالم

  . به خواب ذھن فرو رفته متولد شده و یاري، ھشن تنيبا ا یعني، رفته به ذھن یاريبصورِت ھش

ن فضا، جسم ما را يا اي یارين ھشيم که اين کیدا مي پیگري دیاريک ھشي. مي کنیدا مي پیگريدار شد، ما بُعِد دي بیوقت

 که یزين چيد که اي شویرد و شما متوجه مي گی ست، در بَر میاري ھشۀا تجربين خواب يکه اتفاق است، در واقع، ھم

تمام ، ده، ھمه تجربه اندين اسم چسبي که به ایيزھايتمام چ، و حاs ھر چه ھست اُفتد، بناِم اسم تان یا{ن دارد اتفاق م

نھا يا... د، دردھا و ي کنینه ھا و ھر چه که حمل ميه رنجش ھا و کيجاناِت تان شبيتان ھمه تجربه اند، تماِم ھيفکرھا

 یعيت وسي نھای بیِ ک فضاينھا ھمه در آغوش يا ست و یاري ھشۀ، تجربیِز ماديک چينکه داشتن ي و اھمه تجربه اند

  .دي و شما آن فضا ھستیيکتاي یِ ست، بنام فضا

sنا مین صحبتي، احاsد؟ي ھستی دارد که شما در چه مرحله ایا{ن، بستگ  کندی که مو  

نکه اتفاق ي اید، وبجايده ايد، عقب کشي را رھا کرده ای، مِن ذھننها يد؟، ي ھستی ذھن، در حاِل مِن ذھنیِ د تويا رفته ايآ

 من از ی اتفاق معتبر است، ول:د کهيي گوید ميد و به خودتان دارين لحظه ھستي اتفاق اۀرنديد، در بر گين لحظه باشيا

  .  ترسمین من نمي اُفتم، بنابرایستم، من اتفاق نميجنِس اتفاق ن
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ن لحظه شامِل تن تان، فکرتان و ھر يد که اتفاق اين لحظه باشي اتفاق اۀرندي در بر گید که اگر فضاييشما فرض بفرما

در " د، دائمايستين لحظه ست، شما آن نيا اتفاِق ايت يسم کند، آن، وضعا فکِر آن را تجي تواند جسم باشد ی که میزيچــــ

   3.   دي آن ھستۀرنديبر گ

  .مي کنین است، به حرِف موsنا گوش مي ایين نگاه، که محصوِل نھايحاs، با ا

د که ي ھستیاريھشا ي، یاريد در ذھن؟ بصورِت ھشيني بید خواب ميا ھنوز داريد آينيم که شما ببي کنیل گوش مين دليبه ا

" ن را ھم کام_يرنده و اي در برگیِ د به آن فضايد، زنده شدي ھا را رھا کردیت شدگيد، آن ھم ھوين جھان را رھا کرديا

 جھان را ید؟ وقتيني بی جھان را میِ ، چه جور!اتفاق :دي شوی شود و شما مین فضا بسته مي اید که وقتي شویمتوجه م

  د؟يني بی مید، دوباره چه جوريري گیرا در آغوش مد و جھان خودتان ي کنیرھا م

ن يد، ايد که اشتباه کردي شوین اتفاق، متوجه مي ایِ د تويد و بروينکه جمع شويد، بمحض اين را شما تجربه کردي ایوقت

  . شودیده مينک جسم ديبا ع.  شودیده مي دیگريست، چون ب_فاصله، جھان جور ديذاِت شما ن

 ی شد، حرِف مردم جدی شد، فکرھا جدیکارھا جد. دينکه جزو اتفاق شدي ای، برا! شدیھا جدد که کاري شویمتوجه م

   :ن است کهي اُفتد ای که می و اتفاقید مِن ذھنيشد، ُشد

 دارند و ید که ھمه مِن ذھني شوید، متوجه مي ھستیا درِد بشري ی اوقات تلخۀک صحنيد شد که شما در يمتوجه خواھ

  . کنندی درد حمل میک مقداري

 واکنش ی دارند شما را به واکنش وادار بکنند و وقتی کنند، سعی مردم، که با شما برخورد مۀھم" باي مردم، تقرۀھم

 شود و شما ین فضا جمع ميت شده، اي ھم ھوی قبلید بر اساس آن الگوھاي دھی کنند و شما واکنش نشان میوادار م

ن آدم ھا به روش يد، اي کنی که برخورد میيد که با آدم ھايد ديد، خواھيشا کند و اگر خودتان را تماي شویل به اتفاق ميتبد

  .  دارندی مختلف شما را به واکنش وامیھا

.  داردی دفاعیِ ، روش ھایسم ھايمکان.  خواھد کوچک شودی نمی کنند شما را کوچک کنند و من ذھنی میسع :"مث_

  .ک واکنش استي یھر روِش دفاع

، ما ,, شعور یب,,  :دي گویم" د، مث_ي گوی میک لفظي به ما یک کسيم، ي کنی میک اشتباھيم و ين کی می رانندگیوقت

  . مي شوین ميم و خشمگيي گویرا م ,, نيھم,, م ي گردیبدوِن فکر، برم

 ینمع" ن لفظ، اص_يست که ايما حواس مان ن.  ستیسِم دفاعيک مکانين ي کند، مثل گربه و ای را باد میخشم، مِن ذھن

  !.ندارد

ن را ھم ي به واکنش زنده ست و ایم که مِن ذھني دانین را ھم مي واکنش است و اۀ دارد، درد دارد و آمادیآن آدم، مِن ذھن

  .ن لحظه، مقاومت داردين لحظه و در مقابل فُرِم ايبه فرِم ا"  دائمایم که مِن ذھني دانیم

  . ک مقاومت استيواکنش 

 ی بودن می، شما حِس قربانی بشریِ  اوقات تلخۀن صحنيد که در ايد ديد، خواھيق شوي خودتان دقیشتر رويک ذره بي

د که نه، شما ھم يد ديد، خواھيد و اگر خوب دقت کني شوی چند بار عصبانید، روزي ندارینکه ع_جي مثل ایعني. ديکن

د، شما يران را به واکنش وادار کنگيد دي کنی مید سعي، شما ھم دار ,,ی ذھنیِ  من ھاۀجامع,, د، ين جامعه ھستيعضو ا
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 :مي، ما دو جور رفتار داریم، بر اساِس مِن ذھني دھی و ھر دفعه ما واکنش نشان میجاِد مِن ذھني، به ا!دي کنیھم کمک م

  . کندی میواکنش است که من ذھن یکي

  4.  دي آی حضور میِ  پاسخ دادن است که از فضا یکي 

 داند که از ی کند و می فرم اش در آغوشش است، فرم اش را تماشا میيتاکي یِ ، بصورت فضایک آدميد يفرض کن

  .ستيجنِس فرم اش ن

 خواھد واکنش نشان دھد، ی فعال ھست در ذھنش که میک الگوي یند که حتي بید، مي گوی میک لفظي به او یک کسي

  . دھدی چون خودش سلطه دارد به ذھن اش، واکنش نشان نمیول

  . ِر آن بودي به ذھن اش نداشت، بلکه اسی ھمچون سلطه ا ذھن اش بود،یِ اگر تو

   :ن است کهيحاs، ھمه اش صحبت ا

  م؟ي کنی رفتار می چه جور، در ذھنیاريبصورت ھش ما

  م؟ي کنی رفتار می، چه جورروِن ذھني، بیاريبصورِت ھش

 کند و ما بصورِت یت ميد، تقو باشین که مِن ذھني ما را، ھمیواکنش فُرم جسم. مي دھیدر ذھن، ما واکنش نشان مـ 

  . ردي گین ما و خدا قرار ميب،  شودیت ميفرم ما که با واکنش تقون ي ھمیعني. یجدا از زندگ مي اُفتی میاريھش

زد به ي ری کند و می از ما عبور میم، خرد زندگي ھستیکي، با خدا مي که ما فرم مان را در آغوش گرفته ایحالتدر آن ـ 

  . ِت مايوضع

،sنا احاsد؟ي کنید؟، چکار ميي گوید، چه ميني خواھد که ببید و از شما مي گوین غزل را مي مو  

 تان را در آغوش ید و فرم جسميا نه، جدا شديد يا ھنوز در خواب ذھن ھستيد؟، آيد کجا ھستيم فھمين، خواھيبنابرا

  .ستين شما و خدا ني تان مانِع بید و فرم جسميگرفت

ا ين لحظه يد، در اثِر مقاومت به اتفاِق ايد و جذِب اتفاق شده باشيد، از جنِس اتفاق باشيجسم باش که از جنِس یدر حالت

د چون از جنِس جسم يني بی ست، شما آن را فرم مین لحظه که زندگيد که در آن حالت، با ايد دين لحظه، خواھيزه با ايست

  .ديزي ستید و با آن مي ھستی جسمیاريد، از جنِس ھشيھست

ن ي ست، بصورت فرم این لحظه را که زندگيم، اين لحظه ھستيت در اي ما بصورِت وضعیگر، وقتي به عبارت دیعني

ن لحظه را که بصورت فرم و ين است که ايم اي کنی که به خودمان میحداکثر لطف. ميزه داريم و با آن ستيني بیلحظه م

 ینده که به ما زندگي در آیگريک فرم دي یم براي دھیار مم، پله قريني بی را اطرافش نمی زندگیعنيم، يني بیت ميوضع

  !.خواھد داد

  .  ستین توھِم مِن ذھنيا

 ی زندگۀليبوس" ن صحبت ھا، که اوsيد ا{ن با اي دانین لحظه، مي ایيکتاي ید در فضايت ايپس، شما اگر ھنوز وضع

 ین ميد، در آِن واحد، در طرفه العيھست,, تُو , ,ن ي شما ایند، ولي بی مید زندگي کنی که مید، ھر کاريمحاصره شده ا

ن يرِش اتفاقِ ايم پذيتسل. ميبا تسل. ک لحظهي. دي آن شوۀرندي در برگیرون و فضايد بييايت بين وضعيم از ايد، با تسليتوان

  .د و شرطيلحظه، قبل از قضاوت است، بدوِن ق
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د، اوست ي در آغوِش او ھستیعني محاصره شده، یيکتاي یِ  فضاۀليت شما بوسي حاs که وضع:دي دانیو در ضمن ا{ن م

نکار، يم، چون اين را ما بدانيمھم است ا. ی، بعنواِن مِن ذھن!د باشد، نه شماي بایت چه جورين وضعي کند این مييکه تع

م ھمه کاره ي کنیم، گرچه که فکر ميستي نیت، کاره اي داخِل وضعی کند که ما بعنواِن مِن ذھنیم وادار ميما را به تسل

  !.ميا

 یزيک چيدن به ين لحظه را مانعِ رسيا. مي کردیزه نمين لحظه که خداست، ستيم، با ايم ھمه کاره اي کردیاگر فکر نم

ن لحظه را دشمن خودمان يا اي. مي کردی بر اساِس گذشته درست نمیک جسمي. مينده نبوديمنتظِر آ. ميدي دینده نميدر آ

    5.    مي پنداشتینم

د خدا بخواھد يد، فرض کني ھستیاريد و ھشي شما که در ذھن ھست:د کهي گوی بد است، میلينکه وضع من ا{ن خيا یبرا

  .د؟، نهين بوسه را بدھيد اي کند، شما حاضریکيک لحظه با خودش ي یعني. شما را ببوسد

و چون شما با دردھا، مثل . ک لحظهي ھاست، حداقل یت شدگي از آن دردھا و ھم ھویين، مستلزِم رھاينکه اي ایبرا

د، يت ايد و با افکارتان ھم ھويت ايد و با امواِل تان ھم ھويت ايھم ھو، نھايا... نه ھا، مثِل غصه ھا، يرنجش ھا، مثل ک

  د،ي درست کردمند به آنھا و بر اساِس آنھا يديچسب. ديرون و آنھا را رھا کنيد بيت تان را از آنھا بِِکشيد، ھويستيحاضر ن

  .ھا مثل جاِن شماستنيو ا

 دادن ینکه شده جان ات و براي ایبرا. ی، حق دار!ی ترسینقدر مي، ای لرزینقدر مي، ای بدھی خواھیک بوسه مي" 

   ".ی لرزیجان م

  ن؟ يخواندِن ا  دارد،یده اين چه فايحاs، ا

 ینکه ما فکر ميا" پس، واقعا. دي ھستیاريشما ھش. رنده ستي در برگیِ  جاِن تو، آن فضا:د کهي شویشما ا{ن متوجه م

   :یي گوی، م"نداز ين رنجش را بي را ببخش، ایف_ن"  :ميي گویم، مي دھیم ميم جاِن مان را داريکن

  .,, کنم یک لحظه، نمي کنم، یندازم، خدا را بوس مين را بي دھم، اگر اینکه جانم را مي توانم چون مثل اینه، نم,, 

  . ستین جاِن تقلبيا. دي دھیان نمج" مد که واقعاي فھیو شما ا{ن م

د، فرم ي گرفتید، فرم تان را در آغوش مي حضور قائم بودیِ  پایِ د، روي شدید که شما از ذھن آزاد ميياما فرض بفرما

 ین معتبر است وليد، اي دانستی، چون مھر چه ھستد، يرفتي پذیت تان را ميا وضعيد، و فرم تان ي کردیتان را نظاره م

 احاطه کننده، که شما یِ ن فضاي از این حالت باشد، خرد زندگيکه اي کند، در صورتیر مييواش تغيواش يست، ياصل ن

 تواند شما را کنترل کند، بلکه شما ، ید، بدن تان نمي دانیتان، از جمله بدن تان و ميزد به فرم ھاي رید، ميآن فضا ھست

  . یاريبعنواِن ھش د،ي کنیبدن تان را کنترل م

، عادت ھا شما را ی در مِن ذھنیول. دي کنیتان را کنترل مي تواند شما را کنترل کند، شما عادت ھایان نمتيعادت ھا

 حضور قائم است، یِ  پای که رویکس. عادت فرمانده شماست. ديت اينکه شما با عادت ھم ھوي ای کنند، برایکنترل م

  .ندي بیجان اش را م

  ). دھدیح مين توضييپا( لرزد؟ ی لرزد، چرا مینقدر مياو ھم ا :د کهي گویحاs، موsنا امروز م

  .جه مواظب استيت، جان اش کم شود، در نتين فرم، به وضعي ترسد که اگر برود به ایاو م
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ب که ين ترتي لرزد به ای حضور و خدا قائم است، او ھم میِ  پاین لحظه حاضر است و ناظر است و روي که در ایکس

  !.دارد مرا به واکنش وایکينکند، 

ک يت شود، ي داند که اگر برود به فرم اش، وضعیم. روم به فرم امين لحظه، مقاومت نشان بدھم، من مياگر من به ا

 یت اش قطع مي شود، خ_قی قطع می شود، خرد زندگیدش غلط ميد.  شودیلحظه واکنش نشان دھد، از جنِس فرم م

ن او ھم مواظب ي شود، بنابرایزد، آن قطع مي ریت مين وضعيد و به ھمي آی بودن، که از اعماق وجودش میشود، شاد

  :د کهي گویمن ييدر پانکه ياست، کما ا

  :خوف و رجا دو جور است

  .دي امیعني، رجا.  ترسیعنيخوف، 

  .,, ترسم یمن م,, : ن استيش اي ست، خوف و رجای مِن ذھنیِ آنکه تو

  6 ". ؟ ی ترسیچرا م" 

  .  ,,!.م داشتي نخواھی شود، زندگید، چه مياينده، اگر نيد در آيايبرمان ي که قرار است گیزين چيا,, 

، نگاه !دياي شود نی، مگر م!دي آیرمان مينه بابا، گ,,  :دي آید ميد، امي آی کند، رجا میگر مي دی فکرھایک سريبعد 

  . شودیدوار ميام.  ,,!. شودی م... کند، ی کنم، آن کمک مید خودم کار ميکن

  . ترسدی شود، مید ميدوباره نا ام بعد ۀقيپنج دق

  !.ن استي، خوف و رجا اش ای سطحین مِن ذھنيا. ، در واقع به خوف و رجا زنده ستیمِن ذھن

 کند، یاط ميبه حضور زنده ھست، او ھم احت"  که کام_یم، کسي ھم داریگريد ديم و اميک بيک خوف و رجا، ي، یول

اسمش را . محتاط است"  ترسد، کام_ی ترسد، غلط است، نمیم ميير بگو کند، اگی کارھا را نمیز دارد، بعضياو پرھ

  . ! ترسدید ميبگذار

زه کنم، نکند ين لحظه ستي، که نکند واکنش نشان بدھم، نکند با ا"محتاط است کام_. ستي نی مثل آن ترِس مِن ذھنیول

 ین جھاني ایِ زھايوم، نکند دوباره از چت شوم دچار حرص شيکدفعه بروم دوباره با ذھن ام ھم ھويحرص بورزم، نکند 

ست، که بقول يق نينقدر حضورش عميد ايت بخواھم، شايزھا حِس امني بکنم، نکند بروم از چیت، خوشبختيطلِب ھو

  !.، مثل کوه قاف باشدنيقين غزل، يموsنا در ا

 یمن در چه مرحله ا که د کرديف است، شما از خودتان سوال خواھين است، گرچه که غزِل ما ظريپس، سوال سر ا

  . ھستم؟

  . ت استيپس با جسم ھم ھو.  ترسدی لرزد، می که میھر کس.  ستیماِل مِن ذھن" دن، غالبايدن و ترسيلرز

، از ی فانیِ زھاين چيا. ميت شده اي ھم ھوی فانیِ زھاينکه با چي ایبرا. یم در مِن ذھني لرزی اsصول، ما ھمه اش میعل

  !. اندین رفتنيست که تمام فرم ھا، از بي مان نینھا ممکن است نباشد و ما حالي از ایکيھر لحظه .  اندین رفتنيب

 که زنده ست، ُخب زنده ین فرم تا زمانيد، ايستي فرم تان نیِ د و توي فرم تان ھستۀرندي در برگیِ  که شما، فضایدر حالت

  . ردي گین ِخَرد را ميرد و اي گین شعور را ميست، از شما ا

  .ديستين تو نينکه شما اي ای، برا!ديري میرد، شما که نميبدن تان بمت، از جمله ين وضعيکه انيبمحض ا
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  د و بر  ي گویم موsنا چه مي کند که ما بفھمین کار کمک ميم خواند که به اي خواھیواِن شمس، مثنوي از دیحاs، مطالب

  .مي آوری در خودمان بوجود میراتيياساِس آن گفته ھا، چه تغ

درست م، ي دھی را غلط انجام میک کاريم، ينکه بشناسيما بمحض ا. دي آی بوجود میيرات، بر اساسِ شناساييتغن يا

  .م آن کار راي کنی به ضرر ماست، نمیک کاريم که ياگر درست بشناس. گريم دي دھی، انجام نمميبشناس

  !.ميم بشناسي توانین است که ما نميپس، تمام صحبت سر ا

  

  :دي گویم. مي دھد، تا ما متوجه بشویح مي مختلف، مطلب را توضیِ اي مختلف، از زوایبه روش ھاحاs، موsنا، 

 ١٢۵ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو
 

 یپس به صورت عالم اصغر تو

  ی عالم اکبر تویپس به معن

 و صورِت خودمان را رونيب ميي آین صورت مياز ا ی، وقتیمعن، عالم کوچک است، اما به )ح دادميا{ن توض(صورِت ما 

  . م عالم اکبري شویمم، يري گیدر بر م

  .ميکه ما او ھست.  ستیيکتاي یِ ن فضايعالم اکبر، ھم

ز در ي اُفتد، ھمه چی او در ما اتفاق میعنيم، يري گیم، در آغوش ميري گیم، نه تنھا فُرم مان را در بر مي شوی او میوقت

  7.     اُفتدیما اتفاق م

 اُفتند، از شعور یاتفاقات در ما م.  اُفتندیبلکه اتفاقات در ما م. ميستيما از جنِس اتفاق ن :م کهي شویمتوجه م" کام_

 ی شود، برخوردار می میکتا شدِن ما با خدا بوجود آمده و از آنجا جاري که از ی که، خردی شعوریعني ما، یزديا

  . را دارندیي انسان ھا، ھمچو تواناۀــھم. شوند

 ٣٣۵ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو   
 

 رود در ھر زمانیدل به کعبه م

 متنانرد ز اِ يجسم طبع دل بگ

نکه ي ایبرا. استيا{ن متأسفانه، مرکز ثقِل ما، دِل ما، در دن.  دل استھر جا که مرکِز ثقِل ماست، مرکِز ماست، آنجا

 ی می شود و مِن ذھنین جھان، وارد ذھن ميد به اي آی میاري که بصورت ھشیپس کس.  توجه ما را جلب کردهۀھم

  . کندیدا مي پی جسمیارينکه ھشي ای شود، برایا مين دنيسازد، دل اش، از جنسِ ا

 دارد که یک برنامه ايمرکِز ما .  زندیزھا را ميحرِف چ.  زندیحرف م" د، مرکِز شما، دائماياه کنشما به خودتان نگ

   :ن است کهيگر گفتن اش ايک جوِر دي،  ,,زھا مھم تر از خدا ھستنديچ ,, :دي گویم

  .ند، ا{ي گویدِل مان م. ميي گوی، ما م ,, ستین لحظه ست که زندگينده و گذشته، مھم تر از ايآ,, 

   کعبه کجاست؟اما، اگر دِل ما برود به کعبه، 

  .ن لحظه ستي ایِ يکتاي یِ کعبه فضا
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  .، به کعبه)دي گذاریھر چه که اسمش را م(ا توجه ما ي کند، یا، نقل مکان مين دني ما، مرکِز ثقِل ما، از ایني سنگیعنيدِل ما، 

  . ستیيکتاي یِ  کعبه، فضا

  ،یت، سپاسگزاري رضایعنيد و اِمتنان، يري گید آن جسم تان را در بر ميي آی که میيک فضايد مثل ي شوی شما میعني

  . ردي گیت، جسم ما که در آغوِش ماست، طبِع دل ميت ما، در اثِر ُشکر و رضايو رضاُشکر نجا، ياِمتنان در ا

  .  ستیين دل، دِل خدايحاs ا

ست، ما اندازه ي نی، مرکِز ثقل، آنطور"اs، واقعام، حين جھان برداري مان را از ایني ما اگر مرکِزمان و سنگیعني

  زھاست؟ين توجه شما، به چيشتريد توجه شما و بينيم که ا{ن شما، ببيي گویم فقط ميريبگ

د، ينکه شما از جھان آگاه ھستيا نه ع_وه بر ايد، ي دھید، واکنش نشان مي کنیزھا فکر مي ھر لحظه، راجع به چیعني

  .رود در ھر زمانیدل به کعبه م. روِن جھان استيرنده، در بي در برگی، بصورِت فضا از توجه شمایاديقسمت ز

  . رودیدر ھر لحظه دل به کعبه م

جه، اگر ي آن و در نتۀرندي در برگیِ  شود فضای کند، میت است، آن را رھا ميت، که با آن ھم ھوين وضعي، دل از ایعني

ت دل را ي شود به جسم تان که در آغوِش خودتان است و جسم خاصی می، جاریيباي و زیاري باشد، ِخَرد و ھشینطوريا

   در یک خورده مِن ذھنينکه ي ست، ولو ایجسم راض. دين حالت سپاسگزاري کند و شما در ایدا ميبرکت پ. ردي گیم

  .  ستیاري، توجه زنده ھم به ھشیاديک مقدار زي ی ندارد ولیذھن وجود دارد، اشکال

د و به ھر لحظه با يست که فقط از جھان آگاھي نینطوريا. ديد، از خدا ھم آگاھيل که از جھان آگاھن حايشما در ع یعني

  . ,,نه ,, :ديي گوین لحظه، به خدا ميزه و واکنش، به ايست

ستِم شما بکند، ي بتواند ِخَرَدش را وارِد سید که زندگي آی موقع ھا مین فرصت بعضيحداقل ا. دي کنیگر نمينکار را ديا

  . لرزدی تان نمیدست  و پا. د شماي دھی می به زندگیک بوسي موقع ھا ی بعضیلو

 شما یمِن ذھن.  شودی، جھان خراب نم ,,! شودی توانم تند تند فکر نکنم، جھان خراب میمن که نم ,, :ميي گویما ا{ن م

  8 .   کاش ھر چه زودتر خراب بشودي شود که ایخراب م

، یزيک چي بعد راجع به ۀ، لحظیزيک چين لحظه راجع به يا. ی کنیجاد مي، مسئله ایر کنتند تند فک. تند تند فکر نکن

  . ستي نی از ِخَرِد زندگی، خبریزيک چي بعد راجع به ۀلحظ

  ر جسم راست مَ ین دراز و کوتھيا

  وته آنجا که خداستچه دراز و کُ 

ن ي ایِ زھاي چیِ ري اندازه گیبرا. ِل فقط جسم است مایر، دراز و کوتاھين را با ذھن ات، اندازه نگيا"  :دي گویحاs م

  ". ست یجھان

 جسم یِ نھا دراز و کوتاھي، ا ,, دھندیت ميمن چقدر پول دارم، قََدم چقدر است، چقدر مردم به من اھم ,,  :یينکه بگويا

  ".د ي ھستی ست و شما زندگیجسم تان ھر چه باشد، در آغوِش زندگ"  :ميکه گفتياست، در حال

ن ينکه موsنا ايدرست مثل ا. مي کنیم، صحبت مي که ما آن ھستی، با زندگیاريم با ھشيما ا{ن دار :ادمان باشدي شهيھم

  . به شما داردی است، بستگی در چه مرحله ایاريحاs ھش.  کندی دارد گوش میاري زند، ھشیحرف ھا را م
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 کنم، ی که من مینکاريبه شک افتاده که ا. رده ُشل شده ستک خوي یِ ، مِن ذھنا نهيِد ُدگِم است، يار شدي بسیِ ا مِن ذھنيآ

  ی گرفته، خودش را جدی خودش را جدی، صد در صد، باورھاا نهيد، ي گوینم موsنا چه ميست، ببينکه درست نيمثل ا

  . گرفته

م بشود، در شتر از جنسِ جسيزه کند، بين لحظه ستيرد و با اي بگیش را جديرد، باورھاي بگیھر چه آدم خودش را جد

، ممکن است که به یک نشتي تواند عبور کند و ی نمی کند و زندگی را ِسفت مین من ذھني شود و ایشتر گم ميباورھا ب

  !.مي گرفتینکه از بس فکرھامان و خودمان را جدي اید، بر ما، براي آیزور آنھم، م

   . وجود نداردی، دراز و کوتاھیيکتاي یِ  در فضایعنيآنجا که خدا ھست، 

 یت نمي، اھمیادي و زی، کمید که به دراز و کوتاھي داریا یاريا شما ھشيآ"  :دين است که شما بفھميک راھش ايپس 

ن يِت فرم تان در اي وضعید، ولي کنیرنده به فرم تان نگاه مي در بر گی ست که شما بصورت فضایدھد؟، و آن موقع

  ".ست ي مھم نیلحظه، گرچه معتبر است، ول

 ین دِل ما قرار نميست، بنابراي ما مھم نی بصورِت فرم برایزيپس چ. ردي گی مھم باشد، دِل ما قرار م کهیزيھر چ

  .  ست، معتبر استيا سالم نينکه بدنم سالم است يا. نکه من چقدر پول دارم، معتبر استيا.  معتبر استیرد وليگ

  .ستي مھم نیولاج دارم، معتبر است، ي احتیِز ماديک چينکه به يا

  .ن لحظهي من به حضور است، در ایِ اري که مھم است، ھشیزيچن ي آنکه ایبرا

 شود، من ھمان را یان مي کنم و ھر چه از من بی نمی خودش قائم شده و من مقاومتیِ  پاینکه خدا در من روي مثل ایعني

  .مي گویم

ن رفتارتان و حرف تان، يد که اي دھیص مين حالت ھم تشخيپس شما در ا. ستي نیگر، واکنِش مِن ذھنينجور گفتار، ديا

  رنده؟ي در برگیِ ا از آن فضايد، ي آی میاز مِن ذھن

د بطور ي آی جوشد، میاگر نه، م. دي آی می مثِل خشم، از مِن ذھنی داریجان منفي ست، ھیاگر واکنش است، واکنِش منف

ک ي ست و ی، ماِل مِن ذھنی ھر واکنش...ست، ين لحظه، واکنش نيست در مقابل اي، در شما نی، باs، و مقاومتیعيطب

  .مقاومت است

   :نکه گفتمي ای، برایواکنِش منف" مخصوصا. ند که بتوانند شما را به واکنش وابدارندي آیمردم دور و بَِر شما م

   :ديي گویشما م". م ي کنی میم زندگي دارین جھاني ایِ  اوقات تلخۀما در صحن" 

 ی میستم، مردم ھر کاري مردم نۀمن مسئوِل رفتاِر ناآگاھان. ستمي مردم، نۀِر ناآگاھان رفتایِ قربان. ستمي نیمن قربان،، 

بع_وه اگر بر اساِس خودم رفتم، .  خواھم واکنش نشان دھمیمن نم.  خواھم حضورم را حفظ کنمیخواھند بکنند، من م

  9 .  نم ،،ي بی آنھا می دانم که عکس خودم را دارم رویدم، ميراد ديب و ايع

   :م کهيرم و بگويب بگيا عي را انتقاد کنم یکيش آمد که ين خواسته پي، در من ایک روزيپس، اگر 

، آن  ,,...راد را ين ايراد را دارد، اين ايراد را دارد، اين اينکه اي ای کند مرا، برایت مين آدم اطراِف من است و اذيا ,,

  . آوردی بودن در میمن را از حالِت قربان.  کندیمنصف من من را يا. نمي بیرادھا ماِل خودم است که در او ميا

  .  ,,! داردیيرادھاي، نگاه کن، چه ا! َسر کنم؟ین آدميک چنيد با يک عمر بايمن  ,, :مي گویمن نم
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   :مي گوی دھد، مینه مرا نشان مييُخب اگر او مثل آ

  . ،،! خودم کار کنمیمن بروم رو،، 

  ل کردير جسم را تبدچون خدا مَ 

  ل کرديم یخ و برسَ فَ  ینش برفت

 یِ ارھاينصورت رفتِن ما، با معي کند، در ای حضور میاريل به ھشي را تبدی جسمیِ اري خدا، جسم ما را، ھشی، وقتیعني

   :دييد بگوي توانیشما نم. ديريد اندازه بگي توانینم!. ستينھا نيل و اي و میفلسف

  .  ,,و به حضور زنده شدمليک کي.  حضور رفتمیِ من امروز، دو متر به سو,, 

ن لحظه مقاومت يد و اير نورافکن ھستيخودتان ز" د، دائمايري گیاد ميد و ي گوی که موsنا میيزھاين چيپس شما، با ھم

زھا، شما را به واکنش وادار خواھد کرد و شما واکنش نشان ي چیليمردم، خ" د که، مردم، مخصوصاي دانید و مي کنینم

، یعنيد، ي رفتار مردم بکنید قربانيد که نباي دانید و خودتان ھم ميد واکنش نشان بدھيد که نبايھستد داد و آگاه ينخواھ

   :د کهيي گویشما نم" لزوما

ر ين ھمان قضاوت و تفسيا. نکار را بکننديم بخاطر من اي کنم، بگوی مردم را شخصۀد رفتار ناآگاھانيبا" من حتما,, 

  :اج داردير احتي به قضاوت و تفسیمِن ذھن.  شودیر در شما کم ميواش، قضاوت و تفسيواش ي.  ,,است

  .  ,,!ن است که من را کوچک کنديشان ايمنظوِر ا,, 

   :د کهييشما بگو. دي کنیر مي ست، تفسی مِن ذھنیک نفر را که از روي ۀد رفتاِر ناآگاھانيشما دار

من چطور . ن اتفاق ھستمي اۀرندي در برگیِ فضا :نکهي ایبرا.  دھمی من واکنش نشان نمین رفتار را، ولينم اي بیمن م،، 

ک ي، ی مقاومتین بي که من دارم، این حضوري دانم ای کنم، می فقط به آن نگاه مینم، ولي بین رفتار را ميبودِن ا

  .ر خواھد داد ،،ييت را تغي دارد که آن رفتار و آن وضعیبرکت

ِد دِر ين لحظه، کلي به ای مقاومتیدر واقع، ب. ستيز نيچ چيه در ھ وجود دارد کین لحظه، برکتي به ای مقاومتیدر ب

  . ن لحظهي به ای مقاومتیب.  خداستۀخزان

  .  کندینه صحبت مييِت دوِم غزل راجع به آيد و البته بيستيشما جسم ن. ل شدهيگر تبدينکه جسم، دي ایبرا

  ره شده، ھر ينه تيي آیول.  ستیاري ھشۀنيي ست، آیي خداۀنييآ. نه درست شدهييم، آيد درست کنينه را نباييآ. مينه دارييما آ

  . شودیره مي ما تۀنييم، آي کنیزه ميم، ستي دھیدفعه واکنش نشان م

  !.مي کنیره مينه را تيي آیم که چه جورين فکر باشيد به ايم، ما باينه باشييد به فکر درست کردن آيما نبا

  :د کهي گویِت دوم غزل ميب

  ره شودينه دل تيي آاز دم و دمدمه،

  یلرز ینه دان مينه بر آيجھت آ

   خودمان است، فقط در اثِر َدمَدمه، یِ ارينه ھمان ھشييآ!.  ساختهینه را زندگييم که آي دانی نمیم، ولينه ھستييما دنباِل آ

  10.  ستن جھان اي ست که راجع به ایست، دمدمه پشت سر ھم فکر کردن و حرف زدِن مِن ذھنيَدمَدمه ھم گفتم چ
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م، ي زنیم، حرف مي زنیھم َدم است، ھم َدم م.  کندیجسم ما را افسون م. مرتب، فکر بعد از فکر، راجع به جسم است

  .ھم افسون است

  .مي شویم، جذِب آنھا مي کنی که درست میيزھايم، افسوِن چي زنی حرف میم، ما ھيري بگینطوري ایعني

  .ميزھا ھستي چۀر دھندييد ما را مجذوب کند، بلکه ما تغيزھا، نبايراِت چييه تغ کیدر حالت. مي شویزھا ميراِت چييجذِب تغ

نکه ي ایبرا. مي دارینکه از آنھا انتظاِر خوشبختي ایزھاست؟، برايم که راجع به چي خوریِب َدِم خودمان را ميما چرا فر

 یدار ميم بيدار(. مي ھستین زندگم خودماي دانینم. ت ھاستيزھاست و وضعي در چیم که زندگي کنیبه اشتباه فکر م

  ).ميشو

  . کندیل مي حضور تبدیِ اري را به ھشی جسمیاري کند، ھشیل ميجسم را تبد" پس خدا، حتما

  ن زمان بردار گاميدست ايصد ام

   َخلِّ ْالَک_میت فَ یعاشقانه ا

  .گام بردار. ن لحظهيد ھست، ا{ن، ايصد ام. ديد نشوي، شما نا امیعني

  .ن زمان گام برداريدست ايصد امم، يندازيم، بيدي را که چسبیيزھاينکه آن چيم از ايم، بترسينکه بلرزي ایحاs، بجا

د، ي خواھی مین جھان شما زندگي که در ایزياز ھر چ. ميندازيمان را بي ھایت شدگيھم ھو. ميم که نلرزي داریگام برم

  .گريد دي گوین را ميا. ديندازيست، آن را بي نید که در آن زندگيبدان

د، با ي آید ميک فُرِم جدي بعد ۀلحظ .گ گامي.  کنین لحظه آشتين لحظه، با فرم ايا.  گام برداریاريگام بردار، بعنواِن ھش

  .  ,,!ستين چي، ا! کنمین آشتي دھد، من چرا با ای نمین به من زندگيا,,  : کن، نگویآن آشت

  . دي دھید واکنش نشان ميشما دار

  ". ام عاشقانه بردار گ" 

  .  باشیاز جنِس زندگ :یعنيعاشقانه 

  .م؟ ،،ي شوی می ما از جنِس زندگی،، چه جور

  ".ن لحظه ي با فُرِم این لحظه، با آشتيا" 

  . آنۀرندي در برگیِ م فضاي شوین لحظه، در آغوِش ماست، ما مين فُرم ايم، اي کنین لحظه آشتينکه با فُرِم ايبمحض ا

ن عاشقانه قدم ير است و اين لحظه، امکان پذيرِش فُرِم ايا پذيم ياھد ما را بِبََرد، با تسل خوی که خدا می آن حالتیعني

  .ن استيبرداشتن، ھم

  .اِن ک_مي، و پا) جوانیا یعني( ی فَتیک قدم بردار اي بشو و یکين لحظه، با خدا ي شما ا:یعنيعاشقانه قدم برداشتن 

  .ن حرف زدن رابس ک. َخلِّ ْالَک_م. حرف زدن را متوقف کن

  یزنی چشم بر ھم ملهٔ يگرچه پ

  یکنیه م رَ یانه خفتهيفدر سَ 

ک ي، در یک ِکشتي، در یول. ميداريما ا{ن به ذھن ب. یداري بی، ولی زنی درست است که پِلک م:د کهي گوی، م...ھا 

  . یکنیه مرَ ، یا نھاني ی خفته اۀنيسف
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ت ھم يم، با وضعي داریم، مِن ذھنين لحظه ھستيِت ايا ا{ن، وضع گرچه که م:م کهي فھمین صحبت مي، ما با ایعني

ر را ي زیشما آن ِکشت. ن خواب استي ایم، ولي زنیم، حرف مي کنی نگاه میعنيم، ي زنی پِلک میم ھيم، و داريت ايھو

   :نکه گفتميحاs، ھم.  ستیيکتاي یِ ، فضاید، ِکشتي آن ھستیِ که تو

 ی نھانۀنيک زمي ست، ی نھانیِ ک ِکشتيد، يت باشيد، وضعيد، چه فُرم باشي باشیاري شما، چه ھشۀرندي در برگیِ فضا "

، چه چشم ی، چه بخوابی زنیچشم پلک م. ی روی راه می آن داری و توخدام ي گذاری موقع ھا اسمش را میست، بعض

   ".ی ھستیت باز باشد، در آن کشتيھا

  11".   د، اوsيد پنھان کني توانی را نمیزيکه شما چ!.  دھدی اط_عات میلين به شما خيُخب ا

، انگار ی کنی تو میھر کار. ن غلط استيند، اي بیچکس نمي ھی کنی، فکر می کنی که در ذھن ات فکر میيزھايآن چ

  . شودیاد مي شود، حس اعتماد به خودت زیاد ميگر احترام ات به خودت زي و از طرِف دندي بیخدا مم، يي گویم ميدار

 ی می دارد سعیزندگ. ی ھستیاز جنِس زندگ. ی ھستیدر آغوِش زندگ. ی ھستیارياز جنِس ھش :ی فھمیمنکه ي ایبرا

  اورد، که کل غزِل ما يرون بيدن، بي و حرص و اشتباه دیت و من ذھنيّ ن مني که بلد است، شما را از ایيکند که با راه ھا

  :ن است که اگر شمايا

  !. ديني بی مید، چه جوريرنده باشي در برگیِ  فضاـ

  !. ديني بی مید، جھان را چه جورياز جنس اتفاق باشـ 

*  

د که يد حدس بزني توانید، مينيدن را ھر جا ببيا ترسيدن يشما لرز. مي است که بارھا خوانده ا۶٠٩ت ھم غزِل ين بيا. بله

، ترس است و یمِن ذھن ۀجاِن عمدي، و ھ! لرزدی ترسد، می ست، می تُو مِن ذھنینکه انسان وقتيشتر مربوط به ايب

  :دي گویم. دن استيلرز

 ٩٠۶ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو 

 
 ین که ھمان ارزدای میلرزیبر ھر چه ھم

   دل عاشق از عرش فزون باشدین رويز

  .یت ھستينکه با آن، ھم ھوي ایبرا. ی، ھمانقدر ارزش داری لرزیشما بر ھر چه که م

ست دsر، ي دوی صد دsر، برایک دsر، براي ید؟، براي ترسید؟، از چه مي لرزی چه مید، برايشما به خودتان نگاه کن

  !.؟یبه واکنش منف. دي دارد؟، ھمان قدر ارزش داریوا مچقدر پول، شما را به واکنش 

رون و با خدا ي ست که از ذھن آمده بیاريعاشق، ھش.  ستیيکتاي یِ اما دِل عاشق، دِل عاشق، عمق اش ھمان عمق فضا

  .ت استي نھاین، عمق اش بي شده و بنا برایکي شده، با آن فضا یکي

   :ت دارديتا خاصد که خدا دو يايادتان بين ھم شما دوباره يا

  . ت، در ما ھم ھستين دو تا خاصيو ا استت ي ابدیکي، استت ي نھای بیکي

  .  کنمی، من ھستم و حس اش می ابدۀ زندۀن لحظي ا:نکهي، ا)ی حِس جاودانگیعنيت يابد(ت يھر موقع حِس ابد
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  د؟ ي آیش ميچه موقع پ

  . ديود، رھا بشي که در آغوش گرفته ایتين وضعيشما بطور کامل از ا

  .ت شما را به خودش بِِکَشدي نتواند در آن وضعیزي در آغوش شماست، نباشد و چیتين وضعي در ایتيچ حِس ھوي ھیعني

  .ديدا کرده ايت پي نھایم که شما، عمق بييم بگوي توانیش مينصورت، کم و بي در ا

، اوردي تواند شما را از جا در بیمز نيچ چيھ. دي دھیز واکنش نشان نميچ چي ست که شما به ھیت، موقعي نھایعمق ب

  . نکه عمق تان از عرش، فزون استي ایبرا

چقدر .  شودین لحظه حس ميبصورت عمِق شما در ا. ت استي نھای که بیيکتاي یِ  در واقع، شعاِع فضایعنيعرش، 

  ؟یداريحِس پا

 تواند ی مین است؟، کسيچقدر سنگ. ستل اينھا تمثيا. ن کوِه جھان استي کوِه قاف، بزرگتر. قافهِ وکُ  :دي گویدر غزل م

  :ميدر غزل دار.  استنيقين اسمش ين را بلند کند؟ از جا بَِکنَد؟، و ايا

ت ي نھاید، چون عمِق بي لرزه باشید مثل کوِه قاف، راسخ و بي توانیشما م، دوَ لرزه بُ ین راسخ و بيقيچون ُکه قاف 

  !.مي دانی را شفا میِد مِن ذھني، ما در ذھن، در واقع، طرز دحاQ... د و ي شده ایکينکه با خدا ي اید، برايدار

   درد تو از آن باشدیآن را که شفا دان

  12   آن مکر و فسون باشدیوان را که وفا خوان

   :مي کنی، فکر میدرماِن درد ما، در مِن ذھن!. م درماِن درِد ماست، درِد ما، از آن استي کنی را که ما فکر میزيآن چ

م، شفا يريم، درمان بگيري بگیم، زندگيريرون برکت بگيد از جھاِن بيما با!. رون استي، از جھاِن ب!ن استاز جھا,, 

 یِ  خشم است، انرژیِ انرژ.  شودی بد ساطع میِ م، از آن َسّم و انرژي داری که ما مِن ذھنی که وقتی در حالت،,, ميريبگ

  ! ".ن شفاست؟يا"  ست، یتي نارضایِ رنجش است، انرژ

  .َسمّ !. م؟ي فرستیرون ميب، یا یم، چه جور انرژي داری مِن ذھنیوقت

   ".هـــن"  دھد؟، یشفا م

   ".دي آی شفا از آنجا م"ست، ي نیتيکه در فُرِم شما، حِس ھويرد، فرِم شما را، در حالي گیآن فضا که در بَر م

، آن مننکه آن ي ایبرا!. ش مکر و فسون استم به ما وفا کند، ھمه ايم و انتظار داري که ما اسمش را وفا گذاشتیزيآن چ

م ي خواھیم اش، با ذھن مي شناسیچون نم( ندارد ین لحظه، زندگي اتفاِق اۀرندي در بر گیِ ، فضامي کنیما فکر م، یعني، یزندگ

  !.ن وفا داردي ا،مي دانی از جمله تِن ما جزِو آن است، م،ن لحظهيِت اي وضع، که ا{نیزي، آن چ!)ميبشناس

  ! ".  وفا نداردیچيھ"  :د کهيني بیم

  ".ز يچ چيھ" ن جھان وفا دارد؟، ي در ایزيچه چ

 وفا یچيھ" اص_.  روندیند و مي آی ما، میِ  عملیِ تجربه ھا.  روندیند و مي آیجانات، ميھ.  روندیند و مي آیفکرھا، م

  . ذھن استینھا تويندارد، و ا

 . ق است اتفاۀرندي در بَرگیِ  که وفا دارد، آن فضایزيچ

  ره شودينه دل تييمه، آمدَ م و دَ از دَ 
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  یلرز ینه دان مينه بر آيجھت آ

  ِب آني و فرافسوِن آن است و َدمن يم، فکِر جسم، فکِر بعد از فکر است، اي داری جسمیاريچون ما ھش. )ن رايا ميگفت(

  ،!مي خواھی میت زندگيوضع، از ت استيم و مربوط به وضعي شویما دنبالش بلند م، ن فکري شود ای بلند میوقت

  .مي شویگر بلند نمي، داWن. !مي خوریِب آن را ميفر

 :نيبنابرا.  نداردیگريز دي شما چی زند، جز دردسر برای حرف می مِن ذھنید که وقتي شویواش متوجه ميواش ي" 

   ". سکوت د بهي کنیل ميم

گران يد، ديد واکنش نشان بدھيخودتان باشد، نخواھد، حواس تان به يد، عوض کنيگران را درست کنيد ديشما اگر نخواھ

  :ديي گوید مي کنی به آنھا نگاه مید، وقتيد تحمل کني توانیب ھا را نميِش شما، شما عيند پي آی خودشان میب ھايبا ع

  :ديي گوید، مي کشی کند، عقب مین شما را متواضع ميا. ،،! نمي بی،، من عکِس خودم را دارم م

  . شودی کم مَدم شود، یَدمَدمه کم م. دي زنیحرف نم.  ،، خودم کار کنمیومن بھتر است ر،، 

  ".  شود ید، حرف زدن کم مي دھی واکنش نشان نمیوقت" 

  !.ده ندارديحرف زدن فا" د که اص_ي شوی، متوجه میوقت

 یز اتحاد ما با زندگ باشد و ای عشقۀنيک زميد يم که باي دانیما نم " :ن است کهين جھان ھست و آن اي در ایک معضلي

  ".ن جھان را درست کند ي شود، تا ای جاریو خدا، برکت زندگ

  !. شودیم، نميم جھان را آبادان کني خواھیم و مي کنیم و کوشش مي زنیت ھا، حرف ميما بصورِت وضع

 شانزده ۀبچ. ميم ببري توانیش نميم، کار را پيش ببريم کار را پي توانیم و ميم ما مسلط اي کنی که فکر میي در کارھایحت

  .  کندی م مصرف،شي، حش کندی مصرف مگراس"  رود، مث_ی ناکرده می ما، خداۀسال

حرف !. ميي گوی دانش مۀنيم، از زميي گوی عشق نمۀنيالبته ما از زم. ش نَِکش، ضرر دارد ،،ي ،، حش:ميي گویبه او م

  13 :د کهي گوی گردد میاو برم. مان خشک است

  . ,,ش بِِکَشمين است که حشي، من انتخاب ام ا!، مگر من حِق انتخاب ندارم!ستي نیِز مھمي، چ نداردیاشکال,, 

 ید، وليد، دانشمندتري ترید، قويد شما بزرگ تري آینکار ُمضر است و بنظر ميست، اينکار درست نيد، اي دانیشما م

 ید بجاي شویمجبور م. دي عشق حرف بزنبا" د، واقعاي شویمجبور م.  کندیند، قبول نمي نشی نمیحرف شما به ُکرس

  . د او حرف بزنديد، بگذاريآوريش بي خودتان با خدا را پیِ ارين ھشيخشک حرف زدن، آن اتحاِد ب

  .ميم حل کني توانیب، معض_ِت بزرگ جھان را ھم نمين ترتيما به ھم

 وگرنه ی شویکي و با من ی را رھا کنی مِن ذھن:ی کند که شما مجبوری دارد ثابت می مختلف زندگیبصورت ھا

 یِ  بقای ھست برای تواند خودش را نگه دارد، چه گارانتی انسان نمیحت". شتر خواھد شد يمشک_ت روز به روز ب

  .!اWن؟انسان؟ 

  ، ,,مين بِبَرين گروه را از بيم ايبرو,,  :ميي گویم، مي ُکشیم مي رویما م!. مي را حل کنین الملليم معض_ِت بي توانیما نم

  !.ه به آن در آمديگر، شبيم دو تا گروه ديني بیم
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.  ,,)مي دھیرشوه م( ...ا يآقا ب ,, :ميي گویم، مي دھی میزيک چي، به آنھا بدوِن عشقم با دانش و بدون عشق، ي رویبعد م

  !.م، پُر رو تَر شدنديني بیم

  .ر کنم؟ ،،، پس چکا! شودی دھم، نمیپول م!.  شودی ُکَشم، نمیم ،، آقا، :ديي گویشما م

  . راه، عشق است.  شودی به شما نشان داده مراه :نجاست کهيدر ا

رون، آن ي بیيايد بي، باین مِن ذھنياز ا"  :د کهي گوی مختلف می با زبان ھایزندگ!. دي بشویکي ید با زندگيامديشما ن

  ".، کار نخواھد کرد ی که آنجا ھستیيتا آنجا.  کنمیموقع، من درست اش م

  .ميني بیِن ممالک ميب. ميني بیِن پدرو مادر و بچه ميب. ميني بیِن زن و شوھر ميب. ميني بیوع را در خانواده من موضيما ا

  !.ن اشکال وجود دارديا. ميني بین ميک ديِن دو تا مذھب در يب. ميني بی مختلف میِ ِن گروه ھايب

  .مهدمد و َدماز . ره شدهي ما، تۀنيينکه آي ایبرا. ميم حل کنيستيبلد ن

  ". ِق تو حرف بزنم ي من از طربگذارشما َدم و َدمَدمه را کنار بگذار،  " :دي گویخدا م

  . شودیره مي دِل ما تۀنيياز َدم و دمدمه آ

Qنه دان که آن ھم جسم است، يي و بر آی تصور کنی ذھنی تقلبۀنييک آي، ی ذھن باشی توی خواھیشما م" ، باز ھم، حا

، بصورِت ی، در آغوِش زندگیاري  ما بصورِت ھش:ن است کهي وجود دارد و آن ایبزرگترقِت يک حقي یول! ". یبلرز

نه دان، يي آیمعن. نه دان استيينه اش صاف، در آييست، آيره نينه اش تييرون، آي که از ذھن آمده بیآن کس. مينه ھستييآ

  .نه ستيي پُر از آیعنيه دان، نييآ.  مثل قندان، پُر از قند استیعنينه دان، ييآ.  ستیيکتاي یِ ن فضايھم

 ی دھد، ھم جھان را درست نشان میھم ما را نشان م.  دھدینه، درست نشان مييآن آ. مي در آن فضا ھستینه اييما ھم آ

  د؟ي گویا{ن، به ما چه م!. مث_ موsنا. ندي بینه دارد، اِشکاِل جھان را مييک عارف که آي. دھد

  !.مي داری که دسترسیدر سطِح شخص ی، ولمي نداریما دسترس مييحاs بگوا گروه ھا، ي ین الملليشما حداقل در سطِح ب

م که با يديجه رسين نتي ما به ایوقت. دياي در بیرگي ما از تۀنييم، تا آي خودمان کار کنیِ ک رويک به يد يھم، ما با" اتفاقا

 یده اي گفتاِر من فای، وقت! شودی حل نمیوقت. مي زنی حرف نمیخوديگر بي شود، ما دی، کارھا حل نمیگفتاِر مِن ذھن

  !.، که چه بشود؟!؟" اص_  چه حرف بزنمیندارد، برا

  ر بدھم؟ ييگران را تغي دیر بدھم، چه جوريي توانم تغیمن خودم، خودم را نم

  14.   دي توانید؟، نمير بدھييد خودتان را تغي توانیشما م

   اُفتد؟ی به کار میک. ن لحظه ستي با ایتنھا راھش آشت.  دھدیر مييدا تغشما را ھم خ :گفت. ا{ن موsنا گفت" اتفاقا

  !.یم در کار زندگي کنی که َدم و دمدمه ست، ما اخ_ل میتا زمان. یزدي ایِ ارين ھشيا

  . ن است که فکر من، بھتر از فکر خداستي اش این َدم و دمدمه معنيا

ھر چه که در . ن لحظه ستين اتفاق ايات ھميجزئ. ات استيه جزئي خواھم فکر خدا را بدانم، بقی گفت من مین ميانشت

  ا اتفاق ام؟ي اتفاق ھستم، ۀرندي در بَرگیِ ا من فضايآ :نکهيحواِس من به ا. دي آید ميرون پديب

  .  کندی نمیگري، کاِر دی زند، جز خرابکاریاتفاق ھم حرف م.  نداردیده اياگر اتفاق ام، فا

  .نمي نشیم، من عقب ميدينھا را فھميده ام، متوقع ام و در ذھن ام، اين ام، رنجي خشمگدميم، من دي گوی من میوقت
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  .،،!  زندی حرف ممن یچون ا{ن من ذھن.  کنمی زنم، نه عمل می ،، ا{ن نه حرف م:مي گویم

  .م او حرف بزندي ست، پس بگذارینطورياگر ا. ستيفکر ما، باQتر از فکر خدا نم که يديجه رسين نتيحداقل ما ا{ن به ا

  . گر حرف نزند، سکوت کندي دید من ذھنينکار باي ایبرا

  . ادتان باشديکجا، شما يم، يزد" د آرام شود، تمام آن حرف ھا را که قب_ي بایپس مِن ذھن

  . ست ،،ینکاِر مِن ذھني دھم، ای کنم و بعدش واکنش نشان میر مي کنم، تفسی من قضاوت می ،، وقت:چون

  ".واکنش . ن لحظهيمقاومت در مقابِل اتفاِق ا"  مرا؟، یِ  کند؟، مِن جسمیت مي مرا تقویِ  ذھن، منِ یزيچه چ

  . ِر نورافکِن خودم ھستم، آگاه ھستميچون خودم ز

 شود، مواظب یره مينه اش تيي داند که اگر َدم و َدمَدمه بکند، آینه داِن خدا و ميينه ست، در آيي داند آیپس عارف م

  .، فرق دارد لرزدیم آن لرزد، با  ین مي ا. لرزدی میجوراو ھم آن . است

  ". است، مواظبت از خودش است، حواِس آدم به خودش است زيپرھ است، اطياحت عارف، یِ  لرزیم"  :گفتم

شان يگران اگر رفتارھاي کند دی را بر اساِس ترس و کنترل گذاشته، فکر میگران است، زندگي حواس اش به دیمِن ذھن

  . شودی درست نمیچي، ھ! شودی خواھد، عمل کنند و فکر کنند، کارھا درست مین مي که اینند، آنجوررا عوض ک

sکه یبنظر شما، اگر آنطور.  باشندینطوري ای ذھنیِ  خواھد، من ھای میمِن ذھن.  زنندی حرف می ذھنیِ من ھا" مآ 

  . شودی، درست نم"نه "  شود؟، ی خواھد که باsتر ھم نشسته، کارھا درست می مین مِن ذھنيا

 ما ۀھم از یم خرد زندگيم، اجازه دھي، به حضور زنده بشویک درصدي ما، حداقل ۀ شود که ھمی درست میکار موقع

 یروني بیِ زھايد، ما محتاج به چياي ما از اعماق وجوِد ما بیعبور کند، اول حاِل ما را خوب کند، ما را سالم کند، شاد

 آرامش یان ما دارايم، آنموقع کِل بيان کني مطالب مان را بیم، با آرامش و شاديمش نباش آرایم، براي نباشی شادیبرا

ک يِز نيک چيان از ما، يکل باs آمدِن ب. ستيفقط به حرف ھم ن.  ِخَرد است، کل اشی ست، دارای شادیاست، دارا

  .ک باور خاصينه . ن جھاني دھد به ایآن است که سامان م.  آن استیاست، برکت تو

  . ,,ميت بشوي، ھم ھوحاQن ي آن، با ایِ م به جاين باور را بگذاريم، ايآن باور را بردار,, 

  !.ی کند چه باوریفرق نم. یھر باور.  گذاردی شود، نمیِن مانعِ ما و خدا مين ھم بيم، ايت بشوين ھم ھويُخب، با ا

  !.ین شما و زندگيود ب شی میِز جامديک چيت بشو، يجان، ھم ھويا ھيا جسم، يشما با باور، 

  ن جھان روز و شب از خوف و رجا لرزان استيا

  یلرز ی، چو جھان میچونک تو جان جھان

  15.  نسخه ھا تو ھستیبعض. ميبھتر است آن را چو، بخوان

   :گفتم. د وجود دارديم و اميب.  در فُرِم ما، خوف و رجا وجود داردیعنيُخب، ما در جھان، 

 یِ معن.  ترسندین لحظه ميدوارند، اين لحظه اميا.  ترسندی میک فکري شوند، با یدوار مي امیک فکريانسان ھا با " 

من فقط به . ن من و خدا قرار گرفتهي، و جھان، ب"ده شده ين لحظه، پوشين است که اي، این جور بودن، باشندگيکِل ا

  . خوف و رجا زنده ام



        2014Sep                 521Program 03    ١١١١٢٢٢٢٥٥٥٥     شماره حضور گنج برنامه

22 

 

دار نشده از يه جذِب ذھن شده، ھنوز آنجاست، برنگشته، ب رفتیاري که ھشی موقعیعني، یخوف و رجا در مِن ذھن

  .  شودیگر ميِز ديک چيل به ي شود، تبدی خودش قائم میِ  پای شود، رویدار مي بی دارد، وقتیک معنيخواب، 

   شود؟یل ميبه چه تبد

  ".  شود ین ميقيل به يش تبدي شود، رنج ھایاط ميل به احتي اش تبدخوف: " گفتم

  . رشد خواھد کرد .وه خواھد دادين درخت، مي داند که ای کارد، میرخت را مک ديک باغبان ي

  .ن ندارديقيست، ينقدر مطمئن ني، انهست، ي بلد نی که باغبانیک کسي

ش سامان يت ھايوضع. ن جھانيزد به اي ری کند، می از او عبور می داند که ا{ن برکت زندگین دارد، ميقي که یانسان

  .چ شک نداردين مطمئن مطئمن است، ھي به جھان سامان خواھد داد، به ای انرژنيا. دا خواھد کرديپ

   :دي گوی میمِن ذھن.  کندی گوش نمین، به حرِف مِن ذھنيبنابرا

  .  ,,ت را دوست ندارمين وضعين فُرم را دوست ندارم، ايمن ا,, 

  . کندین مقاومت نمي خدا وجود دارد، بنابراعقلِ . ن، ِخَرِد ُکل وجود داردي داند که پشِت این دارد ميقي که ی کسیول

ما از جنسِ آن . مي شویل به جان جھان مي ست، در حالت حضور، ما تبدیزيک چيپس، در حالتِ حضور، خوف و رجا 

 یم، ميم و جاِن جھان ھستي که جان داریما در آن حالت. ميجاِن جھان است و ما محتاط ا" م که واقعاي، ھست "یزينه چ" 

  . شودی ما داده مۀليست، جاِن خداست، بوسيم، جان ھم مال ما نيبه جھان، جان بدھم يتوان

   :رفته شده ست کهيده راسخ است و پذين عقين خلقت، اي اۀھم" اص_

 خودش قائم یرون، رويد بياي، از آنجا بی برود به ذھِن انسانیاريد، تا ھشيايده شده تا انسان بوجود بيزھا آفريتمام چ

  .حالتا ب. بشود

 ی از ما صادر میزي،، چه چ". ست يست که چي گذارم برکت، معلوم نیاسمش را من م " ی، بتواند ھر برکتیو زندگ

 یم، اسمش را مي دانیم؟، ما نمي شوی قائم می زندگیِ  پایِ م و روي شویده ميي زای که از مِن ذھنیشود به جھان، وقت

  ".م برکت يگذار

   :پس دو جور شد

 از جنِس یعنيم، ي کنیم و جھان را زنده ميد زنده ھستيم، به ترس و امي داری ذھنی، خوف و رجاميتدر ذھن ھس یکيـ 

  .مي لرزیم، مثل جھان مي شوی ممن

ن حالت ياط دارد که نکند اياحت. از جنِس جاِن جھان شده". ن دفعه واقعاي اجاِن جھان شده. عارف، جدا شده، از جھانـ 

  . کندی عمل میدگرا از دست بدھد و با خرد زن

زه ين لحظه ستي که ما با ایتا زمان".  زنده کننده را در کجا مصرف کند ی داند که انرژیخدا م"  :م کهيين را ھم بگويا

   : وجود ندارد کهیزينطور چيا. ميزه بکني گذارد ما ستیم، مي کنیم

   ". هــن. "  ,,رونياورد بين حال بيد ما را از ايايند، بي بیخدا که ما را م,, 

  .دي کند، شما ھستی که اقدام مین کسياول

  .ما ميتا حاs قھر بود. دي کرده ای آشتید، با زندگي کنین لحظه آشتيد، با فرم اي کنی آشتیاگر قرار باشد که شما با زندگ
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  !.مي دانستی نمین لحظه را ک_ه زندگيفُرِم ا. ميزه داشتين لحظه ما، ستينکه با فُرم اي ایبرا

  16.     ستین لحظه زندگيم ايست دانینم

  . دا نکردهي پی به ما دسترسیزندگ!. مين لحظه، قھر کردي و با فُرِم ایبا زندگ

Qیوقت. مي کنی مما ما بکند، اول یم خدا براي خواھی که میھر کار. دي کنی مین لحظه آشتيارانه، با فُرِم اي، شما ھشحا 

  . کندی دارد ماوم، ي کنیما م

   :عقب، که ديني ماند که شما ننشیادمان مين ي ای مشکل است، ولیک قدري ن،يدِن ايفھم

   ".هــن. "  ,,ن شد و خدا ھم به من توجه دارديا"  واقعا شوم بفھمم که پان کار را درست کنند، منيند ايايب,, 

  .ديد اقدام کني شما، به شما، توجه دارد و شما باۀليخدا بوس

ت ي را حمای شما، فراوانید، وقتي کنی شما میوقت. دي ھستیکيدر واقع، شما با خدا . دين کی باشد، اول شما میزيھر پرھ

  .ی شود زندگیفراوان مد، ي دھی خدا را نشان مید، فراواني دھی نشان مید، فراواني کنیم

   :د کهيي گوید به خدا ميد، داري بندید، مي شویس ميد، خسي کنیل مي میابي به کمیوقت

  .  ,,... خواھم ی خواھم، من نمی میابي خواھم، من کمین را ميمن ا,, 

  !.ديچ موقع نداشته باشيد که ھي دھیا شما صورت مي دھد، ی صورت میکارھا را طور

  !. دي بخشید ببخشد، اول شما مي خواھیم. دي کنید خدا بکند، اول شما مي خواھیھر چه که شما م

 یبرا.  بخشد، باز ھم کمتر خواھد شدی ندارد و نمیھر کس. شدشتر خواھد ي بخشد، باز ھم بی که دارد و میھر کس

  !. داردیابيا دروِن کميتِ ينکه ذھنيا

  چون قماشات تو اندر ھمه بازار که راست

  یلرز یان ميت گر جھت سود و زدَ زَ سِ 

  ،  )هي اجناس، سرمایعنيقماشات (م ي داریما، مِن ذھن مي ذھن ھستۀاگر در مرحل. مي دارد که در کدام مرحله ھستیباز ھم بستگ

  .مي کنیان کار ميبا سود و ز" م، دائمايان داري، در ذھن ما سود و ز!ستيجنس ن"  ست، اص_یاجناِس ما در آنجا توھم

  ر يينکه حاِل تغي ایبرا.  داردیان بستگيحاِل ما به سود و ز. مي شوید، ناراحت ميايم، ضرر بي شوید خوشحال ميايسود ب

  . دار است، حاِل توأم با شک و گمان استياپار است، حاِل نيپذ

  .، با ھم اندیي بودن و آرامش خدایِ ن و شاديقي

  .نھا ماِل ذھن استيد، اي آی که از ضرر میم و ناخوشي خواھیما از سود م"  که معموsی سطحی، خوشیَشک و خوش

  . ستند؟ ،،ا اجناِس من چه ھي ،، ا{ن، قماشاِت من :دييد، بگويشما به خودتان نگاه کن

  !.ان، من خوش و ناخوش باشمي ست که به سود و زیعي طبیليخ. ان ھستمي سود و زیِ  اند، من توینھا توھمياگر ا

". د يني بیگر مي دیک جوريد آن تُو، يد، برويني بید، به چشِم اتفاقات نمي اتفاقات ھستۀرندي در برگیِ شما فضا " :گفتم

   :"است، مث_ که اتفاق را قشنگ کند، سود یزيھر چ

  .  ,,! خوب استیلين خيپنج ھزار دsر سود کردم امروز، ا,, 

  . ,,! بد استیليپنج ھزار دsر ضرر کردم، خ,, ، نه
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  . ,,! خوب استیلي متولد شده، خیکي,,  

پس .  شومید بد است، ناراحت مي گوی که میزي شوم، آن چید خوب است، خوشحال مي گوی که ذھن میزيمن با آن چ

 محاصره کننده، چنان یِ نم که فضاي بی ذھن ھستم، من میِ  چون تُوھمدادھا را يرو. دادھاي دارد به روی من، بستگحالِ 

  17چرا؟   . شه درد داشته باشمي من، که ھمیبرا بوجود خواھد آورد

  . شومیدار نميمن ب

  . شودیشتر ميم، دردھا بيدار نشويزھا، اگر ما بين چيندن ايم، با شي دانین را ھم ميا

  ".د يشما آن را ه را نرو. " ميم تحمل کني که ما نتوانی زمانتـــا شود، یشتر ميِد ذھن، روز به روز، دردھا بيبا د

 کنم؟، چقدر از یدارم؟، چقدر ذھن ام را تماشا مي به خواب رفتم؟، چقدر بینم من، چه جوريبب ،، :د کهييبھتر است بگو

ت بدھند، ي بدھند، ھوی بدھند؟، خوشبختیدر از مردم متوقع ام که به من زندگ خواھم؟، چقی می زندگیروني بیِ زھايچ

  .نھا غلط است ،،ي خواھم؟، اید ميي خواھم، تأیچقدر از مردم توجه م

حواس ام ھست؟، چقدر مردم را .  کندیت مي مرا تقویِ ِت جسمي ھویِ  دھم؟، ھر واکنشیچقدر به مردم، واکنش نشان م

 کنم؟، ینکار را مي دارم مردم را به واکنش وابدارم؟، چرا ایازين دارم؟، چه نياز به اي چرا من ن دارم؟،یبه واکنش وا م

  !. ست؟یدنين چه جور دينم؟، اي بی دانم و می خودم میِ گران را مسئوِل رفتارھاي کنم؟، چرا من دی میچه جور

   و کنترل ھستم؟ ترسۀر افتاده ام؟، و من در سلطين فُرم، گي ایِ نم که تُوي بیا من ميآ

 خواھند مرا کنترل کنند با یگران ميد!.  کنندی که میي من کنترل دارند؟، با ھمان کارھایگران روينم که دي بیا ميآ

 توانند مرا ی میاگر مقاومت نکنم، واکنش نشان ندھم، چه جور!.  دھمی کنند، چون من واکنش نشان می که میيکارھا

  !. نند توانند کنترل کیکنترل کنند؟، نم

  !. رسمی نمیي کنند، من به جایا آنھا مرا کنترل ميط ي که محیتا زمان

ن من ي توانم از ای می کند، من چه جوریت مي دارند، ھر واکنش، مِن مرا تقویھر روز صد نفر مرا به واکنش وا م

  . دھدی به شما نشان م، درد!ديد بداني خواھید، نمي دانینم. دينھا را بدانيد ايشما با!. رھا شوم؟، نخواھم شد

  ن يار بودن، با ھمين ھشيم، با ھمياند و خودمان کمک کني ما را از ذھن بزایم زندگيا بگذاريم ما، ي نداریچ راھي، ھیعني

  .مي نباشی ھا، بر ضِد زندگیيشناسا

   چه؟یعنيد که صد تا واکنش ي دانیشما م. اندينجا بزاياگر خدا خواست ما را از ا

  .  ,,اندي گذارم بزاینم ,, :نکهي ایعنيصد تا واکنش 

  آنموقع؟   شودیُخب چه م

   ". رسدی به شما نمیي خدایِ انرژ" 

 ین لحظه، چه جور قماشاتي اتفاق اش است در اۀرندي در برگیده شده از ذھن که فضايي، انساِن عارف، انساِن زایول

  ". دارد یجنِس زندگ"  دارد؟، یيدارد؟، چه جور جنس ھا

  ست؟ياِن آن چيسود و ز. در مورد آن ھم صادق است. ستين جھان نيمثل آن برکت در ا. برکت دارد

  . ندازدي را در جھت درست بکار بین انرژين است که ايسودش ا
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  ست؟يانش چيز

 یر sزمي غیي که sزم است نرسد، به جایي مناسب اش نرسد، به جایبه جا. ندازدين است که نتواند بکار بيانش ايز

  د است؟يا وجوِد من مفي لرزد که آیم.  لرزدین ھم مآ. برسد

  م؟ي گذاریارزش م شي موsنا و نوشته ھای به ما دارد، چه اندازه روی کنم، بستگیباsخره من از شما سوال م

   شود؟ید واقع مي گفته، مفینطورين حرف ھا را اي ا:نکهيدِن موsنا، ايا لرزيم؟، آي کنیم و عمل مي خوانیا ميآ

   :د که لرزیم

 کردم، ی که جھان را ترک می بوجود آمد، موقعیراتييک تغي من در جھان بودم، ی بجا بگذارم که وقتیراثيک ميمن " 

 من بصورِت . سامان بخش رایِ انرژ .ن جھانيختم به اي را رین انرژير کرده بود، من اييجھان در جھِت بھبود تغ

  ".  کنم ی مین جھان و من دارم خداحافظيخت بر ايرکت، رن بي از من رد شد، این انرژي بودم که ایباريجو

   18.   د استي، و مف"!خته واقعايو ر

*  

واش يواش ي. به ما امروز، کمک کند تان خواھم خواندي برایواِن شمِس مثنويگِر دي دیع از جاھاي سریليچند مطلب را خ

   :مي خوانیم

   

 ٠٣٨١ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو
 

 ی کنی چه می ھ:ام گفتمسهيد کيعشق بر

 کران منیود نعمت ب تو را نه بس بُ :گفت

 ست که یيزھاين چي من ھمۀسيک.  بَُردی مرا مۀسيعشق ک.  شوم، عشق استیکي ین لحظه، با زندگيمن اگر در ا

   :غ ام درآمد، گفتميدم، آنھا را از من گرفت و من جي که چسبیيزھاي به ھمان چ.ن جھاني آن، در ایِ گذاشته ام تُو

   ,,!ی کنیچکار م,, 

ت ي ھایت شدگي ھم ھوۀھم. یندازيت را بي دردھاۀد ھمياگر شما را از جھان بَِکنند، با!. د ا{ني آیدر مغِ مان ي ما جۀھم

  .یندازيد آنھا را بي، بایديت چسبيِز جامد، به باورھايبصورِت داگما و چ. ینداريرا ب

  !.ديسه را بُريک.  اتیکيزينطور به متعلقاِت فيو ھم

  .بس است" واقعا! ". ست؟ي تو بس نیراِن من، براکيا، نعمِت بيآ " : به من گفتیول

   :امروز موsنا گفت. دي شوید، به عشق زنده ميندازي ھا را بیت شدگيد ا{ن که اگر ھم ھوي دانیشما م

   چرا؟ ".د نشوي، نا امد داشته باشيام" 

  . دي کنی نمی با خدا ھمکاری کافۀدازد که به انيشما ممکن است ندان. نکار را بکندي خواھد اینکه عقِل ُکل، خدا، مي ایبرا

د؟، ي کنیز مي، چقدر پرھ"مث_. دي فھمید، ميِر نورافکن ھستي موsنا، چون خودتان زیِ ن صحبت ھايدِن ايُخب با شن

  د؟ي اندازید؟، چقدر بارتان را مي اندازید، مي کنی میچيد؟، در روز چقدر از آن اضافات را قي کنیچقدر ُشکر م
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د راه ي داریعنيروان ( دي روان ھستۀ زندۀک گذشتيد، يد و بر اساس آنھا زنده ھستي کنی sزم را که حمل مري غیِ زھايآن چ

  .  کندینده نگاه مي زنده به آۀگذشت. د؟ي زنده نباشۀد و گذشتيندازيد آنھا را بي خواھیچقدر م، )دي رویم

م، ياوريرون بي، مرکِز ثقِل مان را از جھان بم توجه مان رايم که رھا کني ترسیما نم. کران دارديپس عشق نعمت ب

  .کران داردينعمِت ب. نکاريم از اي ترسی، نمیيکتاي یِ م به فضايندازيب

  :د کهي بگویکي شود ینم. رديم بگي خودش تصمید براي بایھر کس. ن راهي ایِ م توي کنید ھم نميتقل

   من تنھا ل مان ھم بکنند،ي فامۀھم .ن ھم بکند، من ھم بکنما ھمسِر مي. مينکار را بکنيد ايبا"  ُخب، ما خانوادتایليخ,, 

  . ,, توانمینم

  ".ن مقوله ي کند در ای خودش کار می رویي به تنھایھر کس" 

  د برگ َوشي لرزیبرگ نداشتم دلم م

   در حرم امان منی مترس کآمد:گفت

  م،ين نداريقي.  لرزدیجه دل مان مثل برگ مي نتم توھم است و دريآنچه که گرفت. ميم، نوا نداري، برگ نداریما در مِن ذھن

  !. ستيد باs، ني آی بودن، آنکه از اعماق وجودمان میِ شاد

  :دي گوی می لرزد و زندگیجه، مثل برگ ميدِل ما در نت. ان استي ست که مربوط به سود و زین جھاني ای ھایخوش

  ".نجا، حرِم امان من است ي و ایيکتاي یِ  به فضایتو آمده ا" 

م ي بکنیِت واقعيم حِس امني توانیفقط در آنجاست که ما م. ت وجود داردي امنیِ جا. ، َحَرِم اَمان، وجود داردیيک جايپس 

  .ميگر ترس نداريم رفت و ديسه را دادي ست که کیو آن موقع

 عارف ھست، یرادن که بيدن و آن ترسي ست و آن لرزینھا، ماِل مِن ذھنيدن، ايد، ترس و لرزيني بینطور که ميو ھم

  . ستیآگاھست، آن يدن نيدن و لرزيترس" د، آن واقعاي نکنی شما ھم ھست، که کار غلطیبرا

  19.   م ،،ي آیرون نمين لحظه بي،، من از ا :ز است کهي تیِ اريک ھشي

 نکه شما دست اول، آرامش و حسِ ي ایبرا.  خواھدی کوشش نمیلين ھم خي، و ا!ستي نی روم به جھان، خبریمن نم

  .ديريد که از آنھا بگي نداری خارجیِ زھاياج به چيگر احتيد و ديري گی را از درون می و شادیت و حِس خوشبختيامن

  ". د قب_يو امتحان ھم کرد

ما وضع مان . م، آنھا به ما ندادندي در ذھن بودیم که وقتي فھمیم، ميم، اگر از ذھن رھا بشويھر کدام از ما در ذھن بود

  .،،! مي،، چقدر ناخوشبخت بود :مي آوریماد يرا در ذھن 

  .ن تنھا َحَرِم اَمان استي در َحَرِم اَماِن من و اید که آمدي گویپس گفت، عشق م

  یھر و برگ وارَ م کز بَ شَ رت آن چنان کِ در بَ 

   مننانِ رب کُ  طَ شِ ي پیتا ھمه شب نظر کن

ن را رھا يست، اي نی خبرینجا از زندگيم، ايکه ھستت ين وضعي ایِ م که تُوي کنیيم، آگاھانه شناساي ما متوجه بشویوقت

   :دي گویم و او، مي رویت ھا نمي وضعیِ م و تُوي شویت ھا ميم و نظاره گِر وضعيي آیم در مي کنیم

   :دي گوی مید، زندگي گویخدا مد؟ ي گوی میک ِکَشم، یمن چنان تو را در بَر م
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  ! ". که جھان چه دارد به تو بدھدیني ببی نکننگاه" گر اص_يکه د!. یکه تو از بَر و برگ وارھ" 

د که از آن ي نداریروني بیزي به چیازي شود که شما نی بودن در شما بشدت مرتعش میِ نقدر شادينکه گفتم، اي ایبرا

  .ديري بگیشاد

  . ِش طرب ُکناني، پی ھمه اش طرب کنیياي، تو بھمه شب، ین فُرم ھستي ایِ  که تُویتا زمان" 

  .ستنديت با جھان ني ھم ھوی که از ذھن متولد شده اند، زنده اند ولیکسان. خدا، عارفان ھستندطرب ُکناِن 

  ". ف است ي ضعیلي شان خی مِن ذھناي ند نداریمِن ذھن

 ھستند که در یين جھان آدم ھاي شود که در اید، باورتان مي کنیر مييد که چقدر تغيد ديد، خواھي رویک قدم که ميشما 

  .   بودن ھستندیِ در شاد. طرب دارند"  دائمای کنند، مثل ما ھستند، ولی میجسم زندگن ي ھمیِ تُو

   مست ابد کنم تو رایاگانهيبر تو زنم 

  شرت جاودان منن شود تو را عِ يقيتا که 

 دل من د،ي گوی، مميدر غزل ھم دارم، ي کنی که میين حِس جداين وجود دارد که ما از ايپس امکاِن ا، یاگانهيبر تو زنم 

م، مرتب ي کنین لحظه آشتيم، اگر ما مرتب با اي شویگانه مي ی با زندگی، sغر شده و ما وقت! و فراق دق کردهیياز جدا

م، َدمَدمه و افسون کم شود، باsخره يد حرف بزنياد نبايم، زيد بکنيم، قضاوت نبايد نشان بدھيد که واکنش نبايايادمان بي

نکه از ذھن يبمحض ا. ت در ما ھستين خاصي کند و ایگانه ميد که ما را با خودش  زنی میريک اکسي به ما یزندگ

  . مي ھستیاري از ھشیقسمت. مي ھستیکيرون، با او يم بييايب

. مي تا نداردو.  خدا وجود داردکيفقط .  وجود داردیاريک ھشيد که فقط يفرض کن ینطوريا :م کهيين را ھم بگويا

  . کنمی کنم و تا ابد مست میم و تو را تا ابد زنده مينين را درست ببيم اين توایگرچه که ما در ذھن، نم

  .د، من قبل از مردن نقل کردمي گوین امکان وجود دارد که ھمانطور که موsنا ميگفتم چرا، ا

" ک_ت اش، ين امکان وجود دارد و آسان ھم ھست که انسان از وضعي ما وجود ندارد، این امکان وجود دارد اگر برايا

ت و ي نھاین لحظه از جنِس بيت و در اي نھایرنده شود، با عمِق بي در بَر گیِ ت اش را بَِکنَد و فضايھو. خودش را بَِکنَد

  20.     بشودیت شود، مست اَبديابد

  !. ن شود به تويقي، ی کنین آرامش را حس مي را و این شادي را و این مستي ایکه تو دست اول، وقتيبطور

  !.  تو مگریدر گمان مگر تو، :دي گویدر غزل ھم م. مين شک داري ھمیبرا!. مي به لحاِظ ذھن دارنيقيما ا{ن، 

  ؟ی لرزی که میمگر تو در گمان ھست

 تو مگر، که چون کمان ی مگر تو، در گمان: غزل استیِ تُو.  لرزهیساکن و ب.  شودین دارد، مثل کوِه قاف ميقي که یکس

  !.ی لرزیم

  .  جاودانی زندگینعي، شرت جاودانعِ 

  نه چو بوستان کند دمدمه بھار منيس

   چو گلِستان کند َخمِر چو ارغوان منیرو

  .د به خودتانيي گویشما ھم م. د به خودشي گوی مینھا را زندگيا
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  .  ما وجود دارد که غلط استی برایمِن ذھن. وجود ندارد"  اص_یمِن ذھن. دي گوی نمی به مِن ذھنیزندگ

  . مي شویدار ميم بياز آن دار

   !. َدَمم منیمرتب که م.  کندیمثل بوستان مد ي گویم شما را ۀنيس

   َدَمد؟ ی میچه جور

 . دي آیشراب م. دي آی برکت میھر لحظه از طرف زندگ. دي کنیشما م. دي کنی مین لحظه آشتي شما با ایوقت" 

به .  کندیدا مي تو برکت پیِ ت ھايوضع.  کندی سالم مبدِن تو را.  کندی کند، سالم میبا مي تو را زیِ ، رویشراِب ارغوان

   ". ی شود با برکت زندگی، شکوفا می کنی میھر کار. زدي ری میکي نیزيھر چ

  .  آن استیِ  تُویست، ھمه اش شادي آن نیِ  تُویچ درديھ

   کند؟یچرا باور نم.  کندی باور نمیمِن ذھن

ن شراِب ي ایِ د، ھر دفعه به جاي دھی صد بار واکنش نشان میاگر شما روز!.  شودی نمیده ھمچون کاريبه تجربه د

 آن با یِ  به جاین برکت زندگي کند و ای ھم مست می کند و شراِب ارغوانی کند، آبادان می بھار که سبز مۀقرمز و دمدم

 به ھمان زد به ھمان کار،ي ری مخرب میِ صد بار انرژ. زدي ریزد، صد بار درد مي ریصد بار واکنش، صد بار زھر م

  !. شودین باورمان نمي ھمیبرا. تيوضع

 کنم، مقاومت ی می افتاد، من با آن آشتیھر اتفاق :دييد بگوي کنیکماه، بدون مقاومت زندگيد، يرش جلو برويشما، با پذ

   شود؟ینم چه مي کنم، ببینم

  . کندیر ميي تان بطور معجزه آسا تغید، زندگيد ديخواھ

  ود چون لرزدم تو خير تو از بيتا که نخج

  یلرزیر و کمان مي و با تیاديکه تو ص

ن ينچني ای، وقت!ی ھستیاديتو چطور ص!.  لرزدیر و کمان مير و کمان دستت است، اما تي، تیاديتو ص " :د کهي گویم

، ی ترسی لرزد، خودت می لرزد، کمان ھم می لرزد، کِل بدِن تو می تو میِ ند دست و پاي بی، شکار ھم می ھستیاديص

  ! ". ترسد کهیگر نميکار که از تو دش

  !.  لرزد؟یِر کمان دسِت تو ميکه تي بلرزد، در حالیچه جور

  . دھدیگر نميت دياھم!.  فھمدی را شکار کند، آدم بترسد، آن میوانيک حي آدم یوقت

 ،!مي چقدر لرزاننند که ماي بی ما، میِ م، غصه ھا و دردھايت اي که ما با آنھا ھم ھوین جھاني ایزھاي چیدر مِن ذھن

  !. یاريبصورِت ھش

   :ميي گویما م. یزيک چي یم به سويم بروي زنیما حرص م. ميما حرص دار

  . ,,ز مھمتر از اتحاِد ما با خداستين چيا,, 

  21!.    گريد  ترسدی آنکه از ما نم!.مي فھمد که ما چقدر به آن ع_قه داریز مين چيُخب، ا

  :گفت.  اندازدیر مي خدا دارد تیعني محکِم راسخ است، ی محکم باشد، وقتِر کمان، دست مان نلرزد،ي تیوقت

  .  ترسدیآن موقع، شکار م ". راندازش خداستيت و کمان تو" 
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  د، چه ي ترسی لرزد، می تان مید، دست و پاي افتید، اگر به فکر انداختن آنھا ميندازيد بي خواھی که شما میيزھاين چيا

  .ديندازيد بي توانینھا را ؟ نمياد يندازيد بي توانی میجور

نکه تو کمان يلحظه، دستت نلرزد، درست مثل ان ياگر ا :نگاه کن. دي گوین را ميدارد ا.  ما و خداسترو کمان، دستِ يپس، ت

  .ی رھا شویت شده اي که با آنھا ھم ھویيزھاين چي که خدا به تو کمک کند تا بتواند از َشّر ایرا محکم نگه داشته ا

  !.یندازير بي تی توانیر دستت بلرزد، نم اگیول

   لرزد؟ی دستت میچه جور

  !. ن لحظه، لرزش دست استيزه با ايست.  لرزدی، دستت می کنیزه مي ستی، وقتی کنی که قضاوت میوقت

ت شدن ي و ھم ھوی از خدا و زندگیي بر اساس جدای ترسد، مِن ذھنی لرزد، می می، مِن ذھنی داری مِن ذھنیوقت

  .مي که ما عاشق شان ھستیيزھايبا چه؟، با آن چ. هدرست شد

  : د کهي گوین مييپان خودش ھم اشتباه است، ي ایعني. مي ھستیعاشِق زندگ "اص^ما . مي ھستیعاشِق زندگ ديباکه يدر حال

  ! ". در خفقانیتو چرا آمد. "  کندیدار مي بیک جوري یعني!. ميما ِدق کرد

  ).دي گویآدم خودش به خودش م(. ميکن ی ما حاs در ذھن اشتباه میعني

 sاما، در قسمت . مي فھمی، نمیت شدگي، در ھم ھو)ميي گویم به خودمان ميدار( فھمد یت شده نمي با ذھن ھم ھویک کسيحا

  . م؟ي گرفتیم؟، نفس تنگيم خفقان گرفتيم، چرا رفتي ھستیاريبرترمان که ھش

  د؟ي گویت به ما چه مين بيا

  . ما، عاشِق خداستۀنيين علت است که ذاِت ما، آي، به ا)ح خواھم داديتوض(م، ينکه ما مثل ماه sغر شدي ا:د کهي گویت ميب

  ".ن درست است؟ يا. "  ,,ا برو به جھان بچسبيتو ب,,  :ميي گوی مبــــه زورما  ، ... شود یده ميجزِو آن است، دارد کش

ر به ھدف ي لرزد و تیندازد، دست مان ميِر ِخَرد بيندازد، تير بي تم که اگر خدا بخواھدي اُفتی ھم میبعد آنموقع به حالت

  . ستیاري ھشکي!.  مایکي خدا ھست و یکيست که ي نیزينطور چيا. مي ھستیاريما ھش. مياد ما ھستيص!.  خوردینم

 یمن کمان را درست يکدفعه، ايم، ي شویدار مي بیاري، بصورت ھشیاريم بصورت ھشيي گوی ست و ما می زندگکي

  ؟یچه جور!. د شمايريگ

  ". خورد ی رود و درست به ھدف میر مي، تیري گیک لحظه کمان را درست مي. " دي کنیزه نمين لحظه ستي با ایوقت

  !.ی، تو عوض شده ا"نه "  فھمد که یشکار م

  :ديو گیم!.  ترسندیاز ما نم" م، بر ما ھم سلطه دارند، اص_يت شده اي که ما با آنھا ھم ھویيزھايآن چ

  ! ".ايا، جاهِ دني ماِل دنیِ  برای زنین چقدر حرص مي، ببی منتو عاشق " 

، ی کنی شما قضاوت میوقت. ی زنی، ھمه اش حرف می ُشلیليست، تو خي ساخته نی فھمند، که از تو کاریآنھا ھم م

، ی بندی را میَرِد زندگ، خِ ی بندی را می راِه زندگین لحظه، وقتي، با ای کنیزه مي ستی، وقتی کنی ممن دارقضاوت 

د  ي شما چرا باۀ، غص! چه بترسد؟یبرا،  خوردی از وجود شما را میقسمت  کهیزيچ، آن ی بندی را میبرکِت زندگ

، در !ديد بترسد؟، شما دنبال خدمت کردن به آنھا ھستي شما چرا بایِ  ھاید بترسد؟، گرفتاريبترسد؟، رنجِش شما چرا با

  22!.   ديِس آنھا ھستيسرو
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   : شود کهی می زند، آب دھانش جاری حرص میکي یوقت

  .,, ! داردین را داشته باشم چقدر زندگيا، اگر من اين چقدر خوب است در دنيا,,  

شما که مخلِص آن !. ديديشما که به آن چسب!. از شما؟  ترسدید، آن مي زنید، حرص ميد، عاشقش ايآنکه شما دنبالش ا" 

  !.دي کنید، شما مي گوی، ھر چه آن م!، شاِه شماست! چه از شما بترسد؟یا، بر!دي آن ھستۀ، بند!ديھست

دار ين شما را بي، ا!ن درست است؟يا!. ر و کماِن خدايرو کمان دستت است و آن ھم تي که تی ھستیکه شکارچيدر حال

  ! ".  کند؟ینم

  یخي اما به نظر مریھتو به صورت مَ 

  یلرزینان م چو سِ یقاصد کشتن خلق

  ن را؟يا ديني بی مید که چه جورينيببباز ھم 

م، دنباِل کشتن شان ي کنیت مي، مردم را اذیدر مِن ذھن!. مي داری جنگیِ ، ما ظاھرمان ماه است، اما خویدر مِن ذھنـ 

 تئاتِر ۀک صحني، گفتم، ...ِت مردم ي اذی، برای مِن ذھنۀزيسرن"  دائمایعني. مي لرزی، م)زهيسرن(، و مثِل ِسنان !ميھست

  . ستین واکنش ھم توھميد، امکان دارد شما را به واکنش وا بدارد، و ايني بی که میھر کس.  ستیوقات تلخا

  . دي دھیواکنش نشان م. دي کنیدفاع م. دي کنی مین تلقيشما آن را توھ.  کنندی شما را کوچک می توھمیِر ذھنيتصو

   : ھم داردیگريک سطحِ دياما 

!. ديد بکشي توانی بنظر، انسان ھا را ماماد، صورت تان ماه است، ي شویجنِس خدا مد، از ي شوی شما زاده میوقتـ 

 ست، ذوب ی ذھنیدنباِل کشتِن من ھا.  خواھد بکندین کار را ميخدا ھم ھم. ديد بکشي توانی را می ذھنیِ د، من ھايبکش

 ی صورت میيجاِد شناساي، با ای ذھنیِ  کشتِن من ھااما.  ستی ذھنیعارف ھم، دنباِل کشتِن من ھا. کردن آنھاست

  ...ست که ي نینطوريرد، ايگ

 کند، مِن ی رفتار مید که حضور چه جوري کردیيشما ا{ن شناسا. زه ستي ھم سرنیيشناسا :زه دو جور استيسرن

  .  عارف استۀزين غزل خودش، سرنيھم.  کندی رفتار می چه جوریذھن

 ی واقعۀزيسرن" ، واقعای مِن ذھنۀزي سرن. لرزاندیم دلھا را . ست، ِخَرد است، عشق استیي عارف، شناساۀزيسرن

  .گران را کوچک کنديگران بربخورد، دي زند که به دی میحرف. ست

  ". در مورِد شما صادق است؟ یکيکدام "  :دييحاs، شما بفرما

د؟، يس ھستي سروۀ آمادد؟، ويد؟، از جنسِ حضوري کنید؟، ذھن تان را تماشا ميد؟، ناظرين لحظه، حاضريا شما در ايآ

  : کنندیيد که شناساين جھان؟، مردم را آگاه کني شود به ای از شما جاریکي و نیيبايکه بتواند خرد و عشق و ز

  ، چرا متوقع اند؟! کندی رنجند؟، رنجش چکار میمچرا 

 بدھند، آن یند به آنھا خوشبخت توانیگران نمينکه دي ایگران توقع نداشته باشند، برايد که از دي کنیدار مي مردم را بیوقت

  !. خوردی ست، آن بدرد نمی ست و روانی ذھنیِ ک جور انرژيد، ييتوجه و آن تأ

  .  رسدی شود و به صفر میتوقعات شان کم م.  شوندیدار ميمردم ب

  . دي دھیگر واکنش نشان نمي ھست که شما دیک موقعي. ستيرنجش نباشد، خشم ن. ستيتوقع نباشد، رنجش ن
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 ید به بيعادت کرد!. د در مقابِل حرف و عمِل مردمي کنینکه شما مقاومت نمي ای تواند شما را کوچک کند، برای نمیکس

  .یمقاومت

   :د کهي دانیشما م ". نــه" د؟، يرت اي غین است که شما بي آن ایا معنيآ

و به آن نظم و سامان خواھد ت را دگرگون خواھد کرد ي، ھست که وضعی مقاومتین بيد با اي آی می که از زندگیپاسخ

  !.ن کسي من با اۀزي، نه ستداد

م ي توانیشتر نميجاِد درِد بيما با ا. دي آی میم، که ھر دو از مِن ذھني گوی میيزھايک چيد و من ي گوی میيزھايک چياو 

  23.     ميت کمک کنيبه وضع

  !.یلرزی تو مگر که چو کمان میماندر گ :ی لرزیت که گفت، مثل کمان ميدر ھمان ب.  خوردیبه ھدف نمر، يت

نکه شک ي ایبرا.  رودی درست نمیِ به جا.  خوردی به ھدف نمیِر خرِد زندگي لرزد و تیم ما، کمان مي شک داریوقت

  . لرزدی دست مان میم وقتيدار

  یجوشیم م خُ یِ  چون مِ ی فتنه گریگه پ

  یلرزیان ميلَ وب از غَ ضُ  غَ یگه چو اعضا

  .  کندی صحبت میاريپس، موsنا با ھش

   :ميگفت.  داردی مراحِل مختلفیاريھش

  .  کندی رفتار میک جوري باشد، ی مِن ذھنۀدر مرحلاگر 

  . کندیگر عمل ميک جوِر دي آزاد شده باشد، ی از مِن ذھنیاري ھشاگر

  .د؟يد که در کجا ھستي کنی میينھا، شما شناساي اۀسيبا مقا

  .مي ما با شما نداریگر کاريد.  حال تاند، خوشا بهيده شديي زایاگر از مِن ذھن

ب ين ترتيد و به ايت اير ھم ھويد و با قضاوت و تفسي کنیر ميد، تفسي کنید ھنوز، ھنوز قضاوت ميده نشديياگر نه، زا

  ... د، ي آوریب_ سر خودتان م

  د؟ي زنی لطمه می جورد که شما، خودتان به خودتان چهينيد، ببينينکه شما بنشي بود و آن ایک سواليگذشته  ۀھفت

 بد ی خوب داشته باشد و معنی تواند معنیفتنه م. مي شوی، ما فتنه گر می مِن ذھنۀدر مرحل. نکار را بکنديد اي بایھر کس

  . داشته باشد

  !.زدياوضاع را به ھم بر.  تواند فتنه و آشوب برپا کندی ما می ما و قضاوت ھایِ رھايم ما، تفسي داری من ذھنیوقت

 ۀ که در اصل، ھمین رونده اي آفل، از بیزھاي با چیم، وقتي زنیر و مقاومت مي که بعد از قضاوت و تفسیيحرف ھا

نھا ھمه ي تواند تجسم کند، ای شنود، فکر میند، گوش مي بین رونده ھستند، ھر چه که چشم مي از بین جھاني ایِ زھايچ

  .  ھستندین رفتنينکه ھمه از بي ایکوچک اند، برا

  .مي کنینھا، ما فتنه بَرپا مياد کردِن اينھا و زي اینھا و نگه داري با ایت شدگيم ھوبر اساس ھ

  د؟يني بین را در خودتان ميا شما ايآ

  . مي لرزیان مي، از غل)نيار خشمگي بسانسانِ  یعنيغضوب (ن ي آدِم خشمگیِ  ھم بصورِت اعضایم و گاھي جوشی ُخم میِ مثل مِ 
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  .مثل موsنا!. با حضورش.  تواند آشوب بَرپا کندیده ھم مياما انساِن به حضور رس

ب و افسوِن آن، از ي ھا از فریيب داده و ا{ن با شناساي ما را فری مِن ذھنی دھد، چه جورینکه موsنا به ما نشان مياز ا

  !. ُخمیِ مثِل مِ !.  ستیک جور فتنه گرين ھم يم، اي شوی آن، رھا مۀدمدم

  .دي آی که از حضور مید و پاسخي آی می که از مِن ذھنیِن پاسخيم بي گذاریم تفاوت ميرا{ن ما دا!. م ما ا{ني جوشیم

   :ديي گویشما ا{ن م. دي شناسیشما ا{ن م

 ی نمین حرِف درستين شدن است، رنجش است، اي خواھم بزنم که بر اساِس کوچک شدن است، خشمگی میمن حرف،، 

  24".     د ي زنینم. " ،،! تواند باشد

  : که زدمید، مثل ھمان مثاليد و بزرگش کنيد واکنش نشان دھي خواھی شما را کوچک کرده و شما میِ ، مِن ذھنیکسک ي

کدفعه ي، !دي گوی به ما میزيک چي ھم پشِت سِر ما بوده، وقتش تلف شده، موقع رد شدن، یکيم، ي کردی میُکند رانندگ

 ی شود و قضاوت ھم نمی ما جا میِ م، در فضاداري کنی ھم نمیوتچ قضايھ. مي پَریگر نميم باs، ُخب ا{ن دي پریما م

 شما یِ در فضادار. ميفضادار شده ا. مي کنی، فقط فضا را باز م ,,ستين که در سطحِ ما نيآقا، حاs ا,,  :مييم که بگويکن

  :گفتم.  شود و عارف ھمیجا م

ز است، پُر از عمق است، نگران يضور است، تن حياط است، خارج شدن از ايشه لرزِش احتي عارف، ھمیِ لرزش ھا " 

  ".ه را از دست ندھد ين سرماين است که اي تمام حواس اش، توجه اش به ایست ولين

  .مي داریک عمقيھر کدام از ما . ت استي نھای که عمق شان، بیيار کم اند آدم ھايُخب، بس

 یش مي چالش پی ھر کسیو برا... د، ي آیش ميا پ چالش ھی وقتیاد است، وليد زي آی، عمق مان بنظر میدر حالِت عاد

  .ديآ

 یش مي پی ھر کسیا زود، براير يد، دي آیش مي ما پیِ ت ھا در زندگيمحدود. ن کار استي ایت ھا، برايمحدود" اص_

  . آنیِ م وراي روی شدِن حضور، ما می و جارمات در اثِر تمرکِز ما و کاِر يمحدود. ديآ

  . شودیاد ميحضوِر ما ز.  آنیم وراي رویم و مي کنیچالش را حل م. مي کنیحل ممسئله را . مي کنیحل اش م

 مي خواھی تا آخر عمر با آن زندگ،ميريد در دروِن مان بپذيم، باي کنیم کاري توانیت ھا ھم ھست که نمي محدودیعضب

 ید، ميزه نکنيون با آن ستد، در دريريپس بپذ!.  کندید زندگي با ما بایض است ولي که مریک شخصيمثل وجوِد . کرد

 یليم، خيري پذیم، ميد مواظب باشيم، باي کنید با آن زندگيم، باي داری بدنیک نقصي اي.  شودید که چقدر لذت بخش مينيب

   شود؟یرند، چه مي پذیھا نم

  .ميم پاسخ داشته باشي توانید که در دو سطح، دو جور ما، ميني بیپس، م.  شوندیدچار درد م

  ق داردت دِ خَ د رُ ي خورشیز پدل چو ماه ا

  ؟یلرزیتو چرا ھمچو دل اندر خفقان م

م، ي شویم، کوچک مي شوی ما، کوچک میعني.  شود به مرِض ِدق دچار شده، بر اثِر ھجرانیدِل ما، دارد sغر م

ار ي شود و بسی شود، کوچک میواش کوچک ميواش ي که از شب چھارده گذشت، ی ماهم، مثِل ماه، ي شویکوچک م

  . ستیدِل ما آنطور.  شودیsغر م.  رودی شود و دو روز به محاق میک ميبار



        2014Sep                 521Program 03    ١١١١٢٢٢٢٥٥٥٥     شماره حضور گنج برنامه

33 

 

  . شودیل به ماِه شِب چھارده ميدوباره ھ_ل، تبد...  کند به یبعد، از آنطرف، شروع م

م؟، چرا يض ايچرا مر. ميِض آن ھستيا{ن مر.  ستینطوريِر حرکِت ما اي اsصول، مسیعل :د کهي خواھد بگوی میعني

اد و ي زیھ. مي کنیحمل م"  دائمایک درِد ثابتي. ميناخوش دار. ميتب دار. مينکه مرِض دل گرفتي ایم؟، براي ِکشیمدرد 

  !. درد، ھستی شود ولیکم م

  25.    به وحدت. یبه زندگ. به خدا. ديم به چه؟، به خورشيتا برس

  ؟یلرزیتو چرا ھمچو دل اندر خفقان م :دي گوینجا ميحاs، در ا

  . کندی می طی ست که ھر کسیريمس.  رودی شود، دارد به آن سمت مین مرض مي دچاِر ا دِل ما، اصِل ما،یقتحاs و

  . رندي شوند، ھمه در آن مسینکه دارند دور ميولو ا. رندي شود، ھمه در آن مسیپس معلوم م

ک ي، یاري شما، بعنواِن ھشیلو. ر نباشدين مسيست که در ايچ کس نيھ. رندي ِکشند، ھمه در آن مسینکه درد ميولو ا

 خواھم به حضور ی میمن زود.  خواھمی، من نم! چه خفقان گرفتم؟یمن برا :دييرون، بگويد بيد بِِکشي توانیلحظه م

  . ستیين شناسايا. برسم

 ماِه شبِ ی که از آنطرف، ھ_ل ات، زودی رسین ا{ن به صفر نميچرا ھم!. ؟ید مرِض ِدق را ادامه بدھي چه بایبرا

ن است که يِش اين نماين و اي فرستد به زمین تابش را مي تابد و اید به آن ميماِه شِب چھارده، ھم خورش!. چھارده شود؟

  .ن استي اماکاِر " اص_. مي کنین جھان پخش ميم از خدا و در ايري گی را میما انرژ

   پََزد و ما ھمانیجلو رفتن و عقب رفتن، ما را من يم عقب، اي ذھن، از ذھن بِِکشیم تويم برويياين است که ما بي اماکاِر 

   خودمانیدار رويب. مي شویدار ميم، بي گردی برمیم به خواب، وقتي رویموقع رفتن م. ميستي نیاريھمان ھش. ميستيآدم ن

  .  پخته شده: باصط_ح.  که رفته، فرق داردیاري خالص و آن ھشیِ ارين ھشيا.  شودیدار مي به خودش بیاريھش

  .دي به آن نداشته باشی کند تُِو ذھن، شما کاریچکار م.  کندی مین کار را زندگيا.  ست که از فُرم ھا آزاد شدهیرايھش

  .) ستیم، مرِض نفس تنگ ھمرِض خفقان(!.  چه من خقفان گرفتم؟یبرا :دييشما ا{ن بگو. ديانيفقط خودتان را بزا

   : کهین آگاھيد، فقط با ايريقرار بگ یاِر زندگيد در اختي توانید که ا{ن مي دانیشما م

 یِ  مادیزھاي آنھا چیِ ت ھا ھم تُوين وضعيا. روني کشم بیت ام را از آنھا مي کشم عقب و ھویت ھا مي،، من از وضع

.  ِکشمیرون ميت ام، خودم را بين سه قلم، که من با آنھا ھم ھوياز ا.  ھست، فکرھا ھستند و دردھا ھستندیتعلق داشتن

  .به خفقان انداخته اندآنھا مرا 

   باغی تو و سرسبزیبه لطف جان بھار

  یلرزیباز چون برگ تو از باد خزان م

  . کندیباِد بھار زنده م. مي به لطافت، ما انسان ھا، باد بھار ھستیعني

  .  ستین توھم رھا شدن ھم کاِر آسانيد از اي گوید موsنا مي آیم و بنظر مي شوین توھم رھا مي که ما از ایپس وقت

جاِن . م و جاِن بھار با جاِن خزان فرق داردي، به لطافت، ما مثِل جاِن بھار ھستميبخوان، ميامروز خواستم اگر انشاءهللا برس

  .رگين است ديز اييرفتاِر پا.  کندیز را پژمرده ميھمه چ.  ستیم، جاِن مِن ذھني قبل ھم داشتۀخزان، ھفت

  . شودی اش بخورد، پژمرده می انرژی مِن ذھنیزيبه ھر چ. د شویرد، پژمرده مي بگی مِن ذھنیھر کس
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 پدر و مادر، در عرض چند یِ  دارد، مِن ذھنی دارد، به زندگی دارد، به شوخیل به بازي شود، می متولد می ما وقتۀبچ

 یرش رد م توجه از کنای را بی زندگیِ  کنند، بازی کند، از بس که بدوِن عشق با او برخورد مین را پژمرده ميسال ا

   : دانند کهی دو ساله، سه ساله و عقِل خودشان را م_ک مۀن بچي ایِ ن آتشفشاِن معنا و زندگي ایِ شوند که چقدر زندگ

  .! زنده ستیآن زندگ.  ,,مي فھمی فھمد و ما مین نميا,,  

خزان . مي کنیپژمرده اش مم و ي کنیل مي بَِدمان را تحمیِ م، انرژيرياد بگي ی دو، سه ساله زندگۀنکه ما از بچي ایبجا

  26.   است

ن لحظه ي اتفاِق اۀرندي در َبرگیِ  ما فضایوقت، ا{ن ھم ميما جاِن بھار ھست" :  شود کهی مید که چطوري گویبه ھر صورت، م

  .م باِد خزاني شویم آن تُو، ميبرو ،مي شویم، جاِن بھار ميم، آن فضا باشيکه بدن مان و فکرمان و ھر چه ھست، آن ھست

  !. چون برگ!.  تو؟ی کنینکار را مي چه ای برا:دي گویم

  !.  آنجایستي ای، چرا نمی آوریتو که بھار بوجود م

   :ميي گویم و مي چسبیبه آن م، مي کنید مي تولیزيک چيم، ي کنینکه ما تا برگ را درست مي ایبرا

   . "یتو نکرد. "  ,, مردم من کردمی، من مھمّم، آمن کردم,, 

ن، ينکه پُر از درد است اي ای، برا!؟ی کنی ست، چرا افتخار میز بدي، اگر چی ست، تو نکردیِز خوبيک چي" اگر واقعا

  !.ن؟يدرست است ا. !افتخار ندارد که

  . بودهیدار کند، کاِر تو نبوده، کاِر زندگيق کند، بي تشوی، که به درد مردم بخورد، آنھا را به زندگی، خوبیکيِز نياگر چ

  . ،،اشتباه کردم درست کردم،،  :یي بگوید برويبا" ، آن که اص_ی ات درست کرده ایا مِن ذھن بیزياگر ھم چ

م  ي لرزی رود، مثِل برگ، از باِد خزان مین ميم، آن چون دارد از بي چسبیم، مي که درست کردیزينکه، به آن چيپس ھم

  . ! ستیبا معن

  ، ھر چه ی کنید ميھر چه تول. نکار راينکن ا.  شودیروع م شی، باِد خزانی بچسبی که درست کردیزينکه به چي ھم"

   : کهیي بگوینيننش. روني، خودت را بِکِش از آن بی آوریبوجود م

 را ی ف_ن...ن را ساختم، آنجا آن را ساختم، آنجا ين را من کردم، آنجا اين را من کردم، اين من چکار کردم، ايبب,,  

  .! "یزين چيست چني ن" ، ,,درست کردم

ک ي شود و یت ميّ  شود، منی شود، غرور می میي سبب جدایت شدگيھم ھو.  شودی میت شدگينکار، سبب ھم ھويا

  .دي گوین را ميدارد ھم.  ُکَشدی تو را میِ  شود و ھم انرژید مي در تو تولی بَدیِ انرژ

  خلق چون برگ و تو باد و ھمه لرزان تواند

  یلرزی و به نھان می صف شکن"ظاھرا

 خودش یِ  پایِ ده عقب و رويت شده و ِکشي ھم ھویاري ذھن، بصورت ھشیِ  که آمده تُویيشما، خدا، چه خدا دييبگوچه 

  . ستیکي کند، ی را در جھان پخش مین انرژيقائم شده و دارد ا

. ار گرمي ھست بسیابانيد که بيشما فرض کن.  کندیخ درست مي رود، ی به خواب می کوچکۀک مرحلي، در یاريھش

خ؟ ي؟، با ی کنی صحبت میخ ھم آنجاست، با کي، ی صحبت کنی خواھیابان سوزان ميدر آن ب. خ ھستيک قالب يجا آن
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گر ي دیِ خ ھاي داشته باشد که یتيک خاصيخ، ي اگر آن یول!. گر آنجايد قه، نخواھد بوديد که پس از دو سه دقي دانیخ مي

 خواھد ذوب اش ید مي اُفتد، از آنطرف خورشیست کند، به درد مخ دريتش کنند و آن واکنش نشان دھد و ي اذیند، ھيايب

  !.خ درست کندي خواھد ینطرف، از درون ميکند، از ا

  "!. اص_یخ را درست نکنيد و بھتر است ي در مقابل خورشی مقاومت کنی توانینم!. ؟یخ درست کني ی خواھیچقدر م

  :دي گویم. مي زنی حرف میم با زندگيخ نباشد، ما داريپس 

 انسان ۀدر بار.  و ھمه لرزان تو اندیو تو باد ھست. ھر چه ھست.  که خلق شده اندیيخلق، آنھا. آن خلق مثل برگ اند

!. ی مِن ذھنیِ  تُوی رفتیاما آمد. "  موجوداتۀيم با بقيما، انسان ھا، فرق دار... م که ي ھستیاريما آن ھش. دي گویم

   ".ی لرزیاما در باطن م، پھلوانم من یي گویظاھرت صف شکن است، م

 اما. دار و ناامن استيدرون شان ناپا. نھا ترسو ھستندي ھستند، ای که ُزمخت ھستند، َخِشن ھستند، عصبانیتمام کسان

  . دھندی محکم نشان میليظاھرشان را خ

   : ستین حالت را حفظ کردن، کار مِن ذھنيدار و ناامن و ھمين ظاھِر محکم، در باطن ناپايا

  .  ترسمی، اما در باطن، م ,, نشانمیش مي را سر جای ھستم، ھر کسی از من بترسند، بدانند من آدم محکممردم,, 

  27.   ستیمِن ذھن!. ميم، ظاھِر زمخت داشته باشيبه نھان بترس!.  ستین چه حالتيا". ن غلط است يا" 

 یِ  من ھاۀھم. ده ندارديت، پنھان کردن فاسي نیپنھان کردن. ميگر کمک کنيبه ھمد!. ميم، در زحمتيد اعتراف کنيما با

  .  اندینطوري ایذھن

  :پنھان کردن ندارد که" اص_. ف شدهي توصی بخوبی موsنا، مِن ذھنیِ  گنجِ حضور و در کتاب ھایِ در برنامه ھا

   :ميد اعتراف کنيما با. مي ما ھم مثل ھم اۀم، ھمي داری ما مِن ذھنۀھم

  .  لرزد ،،ی کنم، با طنم می ظاھر را دارم حفظ م،، من درد دارم، من گرفتارم، من

  .مي لرزیمثل برگ م. ميگرفتار. مينطور ھستيامده، ما ھمين، آن حضور در ما بوجود نيقي که آن یتا زمان

   :م کهي گوی شود، میده ميي زای وقتیاريھش.  از آن جنس استی انسانیِ اريباد ھم خداست و ھش

   :دي گوید، ميا ممکن است قبول نکنده وجود دارد، حاs شمين عقيا" 

   ". در عارفان.  خالص در انسانیاريھش. دياين حضور بوجود بين علت بوجود آمده که ايجھان فقط  به ا

*  

 :دي گویم. وان شمس دوبارهي خوانم از دیع ميت ھم سرين چند تا بيا. بله

  

 ٩٢٧١ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو
 

 سرده کز آفتاب کرمفُ  بِ یخيبسا 

  ميم و خوش روان کرديردبُ ش بِ يگدِ سرفُ 

  . دھد به ماید ميام

  .  ستیمِن ذھن خِ افسرده و منجمد،ي، سردهفُ  بِ خِ ي
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نھا را ھم پنھان کند ي اۀر باشد، قضاوت باشد، مقاومت باشد، واکنش باشد، درد باشد، ھميِر تفسيد که آدم اسيشما حساب کن

  !.خ باشد، پُر از درد باشد، درونش نا امن باشديو َسرم به ھمه، اما  خوب است یليو گردن بِِکَشد که من نه، وضع ام خ

ھم " م با خودمان، و واقعايراست باش" م، واقعاي کنیاگر راست :دي گوین ھم مييپاھمان را اگر ما، . د بوديد نباي نا امیول

  !.  بشود؟چهکه !. مي کنیان م مان را از مردم پنھیخيِت ين وضعي چه ایم ما، ما براي کنی از مردم پنھان میخوديب

  .ميفرق ندار.  اندینطوريمردم ھمه ا.  ,,مردم نفھمند,, 

 بََرد و ی اش را میخ ھا را آفتاِب َکَرم، افسردگي از یليد، خي گوی معارفد، ي گوی میزندگد، ي گوی مخداد، ي گوی مما

  .د نباشينا ام. مي اندازی راه میعني. مي کنیروانش م

  

  ن گردابير شد اندر اکدَ گر آب روح مُ 

  مينان کردھا و مددھاش خوش عِ ليز س

ِل ِخَرد و برکت و کمک، يله و با سيد، بوسي گوی میزندگد، ي گوی ممان گرداِب ذھن، و يدر ھم. ن آِب روح، ِکِدر شدهيا

د ي توانیزه گر، مي شما بعنوان انساِن ستیعني کند، ی میا{ن قشنگ زندگ. ميراھش انداخت. مين را خوش عنان کرديما ا

  28د، يستادي ایز مي ھمه چید، جلوي کردیزه ميز ستي، و با ھمه چميتسل. ید به انساِن خوش برخورد با زندگيل شويتبد

 ۀ خردمندانیِ  محِل پخِش انرژی شوی و میرش داري پذیِ  کند، فضای می ھر کاریھر کس. ی، به روانی شویل ميتبد" 

  .  شود راندی قشنگ مینعي. ی شویو خوش عنان م ". یزديا

   ...چ ھم، ي تواند تو را براند و ھی می زندگیعني

 ی که میآن راھ"  رود، اص_ی اندازد و بد راه می، جفتک م دانمیچه م که یع است و اسبي رود، مطی که قشنگ میاسب

  .     مي شویخوش ِعنان م!. ميما ا{ن آن جور ھست!.  رودیم نميخواھ

 ی لرزیبرگ م چو یچرا شکفته نباش

 ميان کردي از ما که را زیديچه ناام

   :دي گویاز زبان خدا م

!. ین جھاني ایِ زھاي با چیت شدينکه ھم ھوي ایبرا! ". ؟ی لرزیچرا مثل برگ م!. ؟یچرا مثِل گِل سرخ نشکفت" 

  !.ی خواھی می به آنھا، از آنھا زندگیديچسب

 آن یاگر رھا کن. ی ھستیخودت از جنِس زندگ" ، اص_! داردی ھست که زندگیزندگقت را که ين حقي ای شناسیچرا نم

 ی میاز زبان زندگ!. د؟ياز ما چرا نا ام. ی ھستی از آن مخمصه، خودت مرکِز زندگی و زاده شویدي را که چسبیيزھايچ

  !. ی ھستی که زندگیدياز خودت چرا نا ام .ديگو

 شما، یعني. ميي گوی میيکتايم، يي گوی ھم که میين باشد دوادماي ی ول.ی ست زبان ما، در ھر کاریيادمان باشد، دوي

  .ديت ايھمان خدائ

  . !خداو شما  وجود ندارد که یزين چيچن

  . دينکار را نکنيا.  سازدی می ذھنیِ ک خدايد، ي آی باs مینصورت مِن ذھنيد، در ايي بگوینطورينکه اگر اي ایبرا
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ن يھم. مي کنی صحبت میاريک ھشيم ما با آن ي و دار ستیاريک ھشي د کهير، آگاه باشيآن زد، يي گوی ھم که میيدو

! ؟یديچرا از من نا ام " :دي گویانگار خدا به خودش م. دي گوی به خودش میاريھش. دي گوی میاري به ھشیاريک ھشي

  م؟يان رساندي تا حاs زید و ما به کي شنویشما ھم م". 

 یده ميک فايما . م، بخاطر مقاومِت ماستيني بیان مياگر ما ز.  ماستیي رھای، برایزديتماِم اقداماِت ا. چکسيبه ھ

  .آن ضررھا پنھان است. ميني بیرد، ھزار تا ضرر را نمي گی می که مِن ذھنیميم در آن تصمينيب

 یکيآن ، مي گویفکر من را دارم م دارد، منبھتر است فکر خودمان را که . مي شویم نميتسل. یم دنباِل فکِر مِن ذھني رویم

  .دي ھستی با زندگی که شما موازی، موقعھم فکِر خودمان است

  . دي کنیاز فکر خودتان استفاده مد يد، دارين لحظه را قبول نداري فُرِم ایعنيد، ي گذارید، نمي کنیزه مي ستیوقت

  . دي کنید ميد چکار دارينيد، ببير نورافکن بگذاريد خودتان را زي و باید از خرد زندگي شویمحروم م

  دي لرزی که چو برگ درخت میبسا دل

  ميم و باغبان کرديديبه آخرش بگز

 ما او :دي گویمآخر سر . دي لرزی از دل ھا بود که مثل درخت میلي زند، خید موsنا، خودش ھم مثال مي، شایليخ. بله

  . ميم و باغبان کرديرا انتخاب کرد

د، شما شفا يده شويي زاینکه از مِن ذھنيبمحض ا. ديد باغبان باشيوان تیست؟، شما ھم ميا باغبان نيموsنا باغبان ھست؟، 

  !.مي نکنینکار را بکند، ما چرا با او ھمکاري خواھد ای مید و زندگي شویدھنده م

ُشکر . ميزمان را نشکنيم، پرھياط بکنيد احتيم، شاي لرزیا{ن ما، مثل برگِ درخت، بخاطِر از دست دادِن آن برگ، نم

ن لحظه ي که این فرمي کند، ای ما کار میِ م که خدا دارد رويياين لحظه، به خودمان بيم از اي شوی می ناراضیم، وقتيبکن

 کنم به ضررم است، یفکر م. ی کنم بخاطِر مِن ذھنیزه ميست. زه نکنميمن با آن ست. رمين را بپذي دھد، من اینشان م

  د؟ ي گویبه من چه من اتفاق يجاد کند، اين اتفاق در من عمق ايممکن است ا

  . نکه به آن سوِد کوتاه مدت من ناراحتمينه ا

   29! ".    کند؟یت مي دارد کدام طرف شما را ھداید که زندگينير بزرگ را ببيد تصويبا" 

  !.  داندی آن دارد، نمیِ  تُومنن فکِر محدوِد ما، که يا

  ی گفتیب و تو بليم از غيالست گفت

  مين کردايب را عي تو چون غیچه شد بل

  .بله: ی، تو گفتی ھستی، تو زندگی ھستیاري، تو ھشینمَ م که تو از جنِس يکبار به تو گفتيما  :دي گویم... آھان، 

  . بله:مي، ما گفت"؟ یَمن تو از جنِس " :خدا به ما گفته که

 ،Qیم، چرا ا{ن، ميراکنِق تو به جھان بپي مان را از طریم، انرژيان کنيِق تو بيب را از طريم غي خواھیکه ما محا 

  !.ستمي نمن که یمن ذھن!.  ,, امیمن از جنِس مِن ذھن,,  :یي گویچرا م!.  ,,نه ,, :یيگو

ن يزه با فرم ايست. ن لحظه ستيگفتن، معادِل مقاومِت ما به فُرِم ا  ,,نه,,  ن ي، و ا! تو؟یِ بلچه شد !. ؟ی شوی نممنچرا 

  . ،، نگفتن استیبل،، . گفتن است ,, نه,, ن ي و مقاومت، ھمن لحظهيگفتن به فُرِم ا ,, نه,, لحظه و 
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  .بلهد به ھمان آن يي گوی ،، مبلهد ،، يد، داري کنی مین لحظه آشتيشما ھر موقع با ا

 ینم ,, نه,, پس .  کندیت مي دارد ھداید، شما را زندگي ھستید، که شما از جنس زندگيکه شما توکل دار. دي آیادتان مي

  .ميان کنيم عي خواھی م:دي گویب را ميچون غ. مييگو

 یِ ن فکرھايآنھا ھم!. ست کهيب ني ھست، آنھا غمن آن یِ ، که تُوی، با مِن ذھنی کنی که تو با فکرت، فکر میيو آنھا

  .  مردم استیِ عاد

 " :دي گویم.  خوردی، آنکه بدرد نم!دي آی می شدگیزھا که از شرطي چی، بعضی کنی تکرار می داری، ھیاد گرفتي

  ! ".ی کنی وقت تلف می خواھم صحبت کنم، تو چرا رفتیق تو ميد من از طري گویخدا م

  . ماین لحظه، مھم است براين لحظه و به اتفاِق اي ،، گفتن به ابلهن ،، يد چقدر ايني بیو م

  اير و به باغ روح بيدق بگر صِ يپن

  مي تو را باغ و بوستان کردیکه ما بل

باغ . ن بودن دست بردارياز دروغ گفتن و دروغ.  بخوری راستیِ ا غذايتو ب. ا صادق باشيتو ب. ريِر ِصدق بگيپنا يتو ب

  .ی کند، تو از جنِس منی تواند زندگی ست، روحِ تو که با دروغ نمیيکتاي یِ روح فضا

، آشکارا و "و واقعا، ید که تو جنِس منيايادت بي، آن بله یي بگویبلنصورت اگر يکه در ا، )دي گوینھا را از زبان خدا ميا(

  .نگران نباش. مي کنیل به باغ و بوستان مين بله را تبدي، ما ایارانه از جنس من بشويھش

  .  ,,من اعتماد ندارم,,  :دي گوی میمِن ذھن

ت ي بر اساس توھم و ھم ھوی، مِن ذھنی گوش ندھی که به حرف مِن ذھنیار شده باشي ھشی کافۀد ا{ن به اندازيبا" 

اد کردن ي زیدم و دمدمه اش، برا. وجود ندارد، فقط َدم و دمدمه دارد" ن جھان بوجود آمده، اص_ي ای ھایشدگ

  ".  غلط است یلين خيا.  داندیزھا مياد کردن چي را در زیزھاست که زندگيچ

 یر زبان گردر به سَ خموش باش که تا سَ 

  ميزبان نبود زبان تو ما زبان کرد

ِک يَدم و َدمَدمه بخاطر تحر. َدم و َدمَدمه را خاموش کن. ذھن را خاموش کنن يا :دي گوی آخر سر م.گريواضح است د

  !. ینکه تو عاشِق جسمي ایبرا. ِک جسم ھاستيرون، تحريک جھاِن بيتحر. رون استيجھاِن ب

  !.ی گفتبله، تو به من !یستيتو جسم ن

  .، حاs خاموش باش!ی از جنِس منیگفت

   ". یخاموش. " دي گویخدا مه من است؟، ي ھمه شبشتر ازين جھان بي در ایزيچه چ

 ذھن مان یِ  که ا{ن تُویيھمان صدا. ستي زبان خدا نی من ذھنۀدمدم. ستيدمدمه ن.  خداست و سکوت زبانِ یخاموش

  .طان استي شۀن دمدمي فکرھا، ایِ صدان فکر به آن فکر، يم، از اي شنویم

  30        .ِدق دارد : ھ_ل شود، گفتديايک بار ماه بيد يبا. ک باريم يد ساکت شويبا

ن ي رود و من به ای، و دارد می زندگیِ  رود به سوین است که من دلم مي ،، درِد من به ا:دييبگود، ياگر شما درد دار

.  محاق بماندیِ  ام کوچک شود، ھ_ل شود، صفر شود، دو روز ھم تُوی گذارم مِن ذھنیب تب دارم و ناخوشم و ميترت
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 یعني. گريست دي، ا{ن ن" آن بود قب_یِ  تُومن.  فرق داردین ھ_ل با آن ھ_ل قبليا. دي آیگر ميک ھ_ل ديبعد از آن 

  . شدهیي خدامنِ ن، يا. گر رفتهي دیِ ک جاي من. ستي آن نیِ  تُومن ید باs، ولي آیذھن م

  . ان کنم وجودت را زبۀگر و بگذار من ھميد دي کنیت مي حضور، حِس ھویِ اريشما بر اساِس ھش

  !.ست کهين مھم نين گفتاِر زبان، چنيرد، اينکه زبان تان ممکن است بگيع_وه بر ا. دي توانی شود، شما میپس معلوم م

  .ديغامش را بگوي تواند پیبا ارتعاش م. دا بکندي تواند مرتعش شود، و ھزار تا زبان پی در تماِم ذراِت وجوِد شما میزندگ

  . زبان کنم، و درست ھم ھست:دي گویم توانم تو را َسر به َسر یمن م. یزبان گردر ر به سَ خموش باش که تا سَ 

  ...م، پُر از يزه ايم، پُر از ستي پُر از دردیم وليي گوی خوب میِ زھاي چیلي موقع ھا به زبان مان خیما بعض

  .مي زنی می خوبیِ  مصنوعیِ ک حرف ھاي ست اما به زبان یاِن مِن ذھني ما، بیاِن کليب، یعني

 شود ین فرِم ما، از جمله ذھِن ما، ميگر تماِم ايل شود، بعد دي زاید مِن ذھنيبا. ستي، درست ن "هـن" آن درست است؟، 

  . مي ھم ا{ن خواندیمثنو در. آنتِن خدا

  .  توانم زبان اش کنمیمن م!. ست ا{نيزبان ن" زباِن تو، اص_ :دي گویم

  !. طان استي شیِ سخنگو!.  ستی ذھن منِ یِ سخنگو!. زباِن ما زبان است ا{ن؟

  . ردي گیاِر خدا قرار ميزباِن ما در اخت

  :دي گویموsنا دارد م

  کر کند رسد شُ ی که به تو ھر کیکرصر شُ قَ 

  یلرزی تو که از بار گران میسقف صبر

  .ميما در حالِت حضور پُر از ُشکر!. ی ُشکرۀسرچشم، توانسان، : دي گویدوباره به انسان م

  . ُشکر. مي کنی میم، ُشکِر واقعي کنیھر موقع ھم ما ُشکر م. ر بلد است ُشکر کندفقط حضو

دست شما درد نکند، ,,  :مي کنی تشکر مینطور که مصنوعيھم ،مي کنی ُشکر می مصنوعینطوري ھم ھمیدر مِن ذھن

  .,,دست شما درد نکند 

ک ين يم، اي کنی را پخش می زندگۀ زندیِ ژما انر!. ید بکني بایک کاري، ید بدھي بایسيک سروي، قانوِن جبران

او از جنسِ . ميک عارف برسيکه به يم، در صورتي شویما از جنِس شکر م. ميد بکني بایک کاريس است، ما يسرو

!. ميم، ُشکر ھم بکني شود ما ھمه اش اعتراض باشیست، نمي نی ُشکرش، ُشکِر زبانی کند ولیُشکر م" دائما. ُشکر است

  !.ميز خدا، ُشکر ھم بکنم ايطلبکار باش

  !. شودین که نميا. خدا را ُشکر :مييت است، اما به زبان بگوي و عدم رضایزه و گرفتاري و ستی وجودمان طلبکارۀھم

  .  کِل وجوِد تو قصر است، قصِر ُشکر استیعني!. یکرصر شُ قَ 

  . ديستيد آنجا نيد، بدانيستينکرصر شُ قَ م؟، اگر شما يما قصِر ُشکر ھست

نقدر خوب يا{ن، ا. دي آین لحظه، از حضور ميِت شما، در اي، ُشکر و رضا و رضا"واقعا.  ستیِز جالبي چیليخُشکر 

  .ُشکر.  کنندیت نميفُرِم شما، شما را اذ" اص_.  ستیاست، پُِر زندگ

  31.   دي کنیت است و ھزار زبان ُشکر مي وجود شما رضاتمام
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  !.  کندی ُشکر می گفتم، چه جوری ذھنمنِ .  نداردیاما مِن ذھن. ن ذاِت ماستيا

 سقِف آسمان، ۀتو به انداز"  که ذاتای دانستی، تو می حاs که صبر ندار:دي گویصبر، به ما م. ميما اوجِ صبر ھست

  .م مايت صبر داري نھایب. یصبر

  .دنن حالت مانين لحظه و در ايرش اتفاق ايپذ یعني صبر!. ؟"م ا{ن اص_يو چطور شده ما صبر ندار

 ی دھم، برای کند واکنش نشان بدھم، نمیک مي ِکشد مرا، اتفاق مرا تحریجھان م. ک دارديناميک حالِت تعادل ديم، يگفت

 ی تلخ را من دارم حمل مۀھست، باِر گذشت گران بارِ  یاما وقت.  کنمیحضورم را حفظ م. نکه از جنِس حضور ھستميا

م، ي کند ما را بِبََرد به جھان، واکنش نشان بدھیک ميز است و تحري تِر بار و ھر لحظه، نوکشي آمده زیاريکنم، ھش

   کند؟یموsنا چکار دارد م. ميصبر ندار

م، يده شويينکه زاي اما ھم،مي در ذھن ھستی صبری و بی ُشکریما در حالت ب : دھد کهیِت ما را نشان ميدارد وضع

   :دييشما نگو.  تواند بکندی نمیم، خدا کاريارم، صبر ندي کنیو اگر ُشکر نم. م و قصِر ُشکري شویصبر م

د به من يايم تا باsخره خدا بي گویراه مي کنم و بد و بی ِکَشم و اعتراض می می شوم و ناراحتینقدر ناراحت ميمن ا,, 

  . ,,! سراغ من دياي، بکمک کند

 کنم یمن تعھد م. "  ُکَشدیَسر، م شود، آخر یادتر مي ھا زیھر روز آن دردھا و گرفتار.  شودیادتر مي ھر روز زیھ

  . کندیدار ميد و موsنا ما را بيد برگرديشما با".  است ینطوريکه ا

  لرزه بودیخ و بن راسِ يقيچون ُکه قاف 

  یلرزی تو مگر که چو کمان میدر گمان

  . نيقي، ینيت سنگي نھایشه، بيت ري نھایمثِل کوِه قاف، ب. ن رايگفتم ا

  .  ستینطوريموsنا ا. نطور استيعارف ا.  لرزدیخ است، نمن دارد، راسيقي که یکس

  د؟ي لرزه ھستیشما چقدر راِسخ و ب

  . دي بوسی جھان را ھر لحظه نم: کهیموقع

  !. ديدِن جھان ايُخب معلوم است که عاشق بوس. !دي بوسیجھان را مد، ينکه خدا را ببوسي ایِ بجا

  . ھان راج ،ی شویت مي با آن ھم ھوی بوسیھر دفعه که م" 

  .!مي و ما در گمان ھست،! "ی بوسیجھان را م، ینکه خدا را ببوسي ایِ بجا

 یلي ھم، خیلرزیکمان من يا!. ی لرزی که مثل کمان می داریمان ذھني، مگر تو ا!؟یمگر تو در ذھن ھست :دي گویم

  ،ی، در ذھنی، در َشکیر گمان تو دی دھد که وقتی خورد و دارد نشان میر به ھدف نمي بلرزد، تیجالب است، کمان وقت

  ن ي خواھد از ای لرزد و خدا مین کمان ھم مي، این نداريقيحِس . یشه نداري، پس تو ا{ن ریمان آوردي باور اۀليبوس

  !.ندازدي بی گذارینم" اص_!.  خوردیرش به ھدف نميندازد و تير بيت

 ی، آنموقع ھست که کمان نمی داشته باشنيقين لحظه يدر اد ي، باید محکم باشينکار باي ای، براید تو نگه داريکمان را با

 در sim ۀآن کلم. رھا بد انداخته شدهيم، تيديتا حاs لرز. ندازدير بيِق ما تيم و قرار است خدا از طريکمان ما ھست. لرزد

  .  اش ھست به ھدف نزدنی اصلیِ  گناه کردن است و معنیِ  به معنیسيانگل
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  . ! اش شده گناه کردنین، به ھدف نزدن، معب استيعج

ندازد، از ير بي تواند از ما تیم مثل کمان، خدا نمي لرزیم، مي کنیم، گناه مي شویت ميپس ھر موقع ما با فرم ھم ھو

  . ِق ما فکر کنديطر

 لرزاند و ما ینکار ما را مثل کمان مي و ا ستی مادیِ زھايت شدن با چين ھم ھوي ھم،گناه کردن شود یپس معلوم م

  32.    دھدی میينھا ھمه به ما شناسايا. ميم راِسخ باشيوان تینم

  شمُ  و خَ ینّ  ناطق ظَ یم فروکش ھله ادَ 

  یلرزی فال زنان، ھمچو زنان ممِ کز دَ 

فال زن .  کردندیشتر به فال زن ھا مراجعه ميار نداشتند و بياد قدرتمند نبودند، با سواد نبودند، اختي، زیميُخب، زناِن قد

  . زن توجه داشتندیت شدگي و ھم ھویراجع به قسمِت ماد. اورندي خواستند پول در بی بودند که میيھا ُخب آدم ھا

  ،" ا مث_ي دوست داشته باشد؟  ی بکنی توانی میک کاري شوھرم من را دوست دارد؟، : پرسد کهیم" زن مث_

   شود؟ی مرا تنھا بگذارد آخر عاقبِت ما چه میگر؟، موقعي دیک کسينرود دنبال 

 خودت، خودت را " : بود که گفتی که بر َسر دِر معبِد آپولو در ِدلفیه ھمان نوشته اين، شبي ایِ صحبِت آخرعاقبِت ماد

   :که نوشته بودي کردند، در حالی میري رفتند و فالگی، و مردم آن تُو م"بشناس 

  ". خودت، خودت را بشناس " 

 که از َدِم ی سامان دھد و کسی و برکِت زندگی زندگیِ ذار انرژبگ. ی زنده شو به زندگیعني، خودت، خودت را بشناس

ر ي فالگی جلوی لرزد، کسی بافند، می کنند و دروغ و دغل را به ھم می صحبت می مادیِ زھايفال زنان، که راجع به چ

   :نشسته

  . ,,دين؟، انشاءهللا که خوب بگويد اي خواھد بگویا چه ميخدا,, 

  ! ".  ماستیِ مِن ذھن" ر اتفاقايفالگ!. ؟ی کنیر گوش مي، به دھاِن فالگ!ی را بستیياِن برکِت خدايتو راِه ب" 

  .  را بستهیزدي شود و راِه خرد ای زند که چه میحدس م. ر استي فالگیھر مِن ذھن

  !.ر؟يا حرِف فالگيد باs؟، ياي کند که از اعماِق وجوِد شما بجوشد بی بھتر به شما کمک میزديعقِل ُکل، ِخَرِد ا

  .دي گوی که از ذھن مینده ايناِطق، گو. ینّ  ناطق َظ یا. حرف نزن. م فروکشدَ  :دي گویبه ما م

  .ري نگی ات را جدیفکِر مِن ذھن.  ات حرف بزندینگذار مِن ذھن.  زند و خاموش باشی حرف میمِن ذھن. ی ذھنۀنديگو

 ید راجع به چه مي گوی میزيک چي یکسھر . ر ھستندي، فالگیک جوري ۀھم. ري نگیگر را ھم جدي دیفکِر من ھا

   شود؟ ی شود، چه نمی شما، چه می مادۀندينده و آيد؟ راجع به آيگو

  !.یچيت دارد؟، ھي تواند بدھد، چقدر اھمی به شما می که ِخَرِد زندگیسه با نظميند، در مقاي گویآن که آنھا م

  .دي لرزیقابِل فال زن، مد که در مي ھستی ترساند، شما انسانی شما را میپس اگر مِن ذھن

 ی که زندگیزياس با آن چي در قیري فالگ: کند کهیدارد شما را آگاه م.  ھم اعتقاد نداردیريد که موsنا به فالگيني بیم

  .ستي نیز مھميش ببرد، چي کند و پیي تواند شما را راھنمایم

*  
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 یم. قه طول بِِکَشديد ده دقي که بماند، شاف استيار ساده ست، حيار بسي خوانم بسیتان ميع براي ھست سریک مثنوي

  :ديگو

 ٧۴۴٢ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو
 

 والج_ل که ذُ یرھه شَ یريچون بگ

   اِنتسال؟یبر گشادست از برا

  .م، صادق استي در مورد ما ھم که فرعون ھستید ولي گوی به فرعون میالبته از زباِن موس

  .مين راِه حضور است، در ذھن بسته ايکه گشوده، شاھراِه خدا، ھم، ) خدایعنيوالج_ل ذُ (ما ھم، شاھراِه خدا را 

 انسان درست کرده و ما ا{ن، شما و من بعنواِن مِن یبرا. درست کرده اِنتسال ی انسانیِ  نسل ھایبرا خدا :دي گویم

  33. ميش را گرفته اي، بعنواِن فرعون، جلویذھن

   لجوجی دربندھا را اید شدسَ 

   خروجی تو کرد سرھنگیکور

 ی، شاھراِه خدا را که برایورک جيد بداند که ي دارد، بای که مِن ذھنی، ھر کسیتو راه ھا را َسد شده ا :د کهي گویم

 ی را که در آن مورد، در آن قصه موسیک َسرھنگي ینکار را بکنيد، اگر اي گوی میانسان درست کرده بند آورده، ول

  .  آوردیبوده، بوجود م

  شکنمنگت بِ رھنگ، ھَ ک منم سَ نَ 

  شکنمک به نامش نام و ننگت بِ نَ 

 من سرھنگ ام و ھَنگ تو را و ناموس تو را و :دي گویت ما مي فرعوند که ھر لحظه بهي ھم بدانین را از زبان زندگيا

  .دي گوی میبه من ذھن.  شکنمیج_ل و شکوِه تو را م

 ینھا را ميشما ا.  شمای شما به مِن ذھنیاريا ھشين جھان، ي در ایا عارفي. دي گوی مینطوري ایھر لحظه خدا به من ذھن

د با ي خودتان را بشکنید ج_ل و شکوِه مِن ذھني توانید، ميد، شما سربازيمانده اد، شما فريشما َسرھنگ ا" د، اتفاقايشنو

زه نکردن، با کمتر ين لحظه، با ستي شدن با ای، عدم واکنش، با موازیِت مِن ذھنيکوچک کردن خودتان، با عدم تقو

  .  آفلیزھايت نشدن با چيقضاوت کردن، قضاوِت من دار، با ھم ھو

  .شکنمننگت بِ ک به نامش نام و نَ 

 آبروست، چه یزيم ما، چه چينام و ننگ دار. ن نام و ننگ تو رايا. ینکه شاھراھش را گرفته اي ایبنام خدا، برا، اوبنام 

  .بشکنم ست، یي رسوایزيچ

  _ در بندھا را سخت بندتو ھَ 

   بر ِسبال خود بخندیچندگاھ

 خودت را مسخره ی، دار!ِل خودت بخندي بر سبیک مدتي، !، مقاومت کن!سخت ببندحاs . مي، ما راه را گرفتیدرمِن ذھن

   چه؟یعني .ی کنیم



        2014Sep                 521Program 03    ١١١١٢٢٢٢٥٥٥٥     شماره حضور گنج برنامه

43 

 

  ؟ یجه نرسي، به نتی کار کنی با فکِر مِن ذھنی خواھی، چقدر م!؟ی درد بِکِشی خواھیچقدر م :دي گوی میبه ھر مِن ذھن

  !.ندازد؟ير بي کمان دستت بلرزد و خدا نتواند تی خواھیچقدر م

 ھم یک مدتي، !، سخت ببند!ی، راه را بستیزد، تو در را بستين جھان بريق اش را از تو به ا خ_یرھاي خواھد تیخدا م

  !.ِش خودت بخنديبه ر

  ک قََدريک يَسبلتت را بر کند 

   اْلَحَذریْعمِ يُ  کاْلقََدر یتا بدان

 یش مي که خدا پیي ھاتيده ھا و وضعي ھمان قضا و قًَدر، ھمان اتفاقات و پدیعني رــدَ قً ک، يک يل تو را يسب :یعني

  .  شودی فائق میر، بر فکِر مِن ذھنيا تقدي َدرــقً  که ی کند، تا بدانیآورد، م

ن ياورد و اي خواھد ما را از ذھن در بی، در مقابِل اقداماِت خدا، که می مِن ذھنیِ رھاين تدبيم که اي دانی ما ا{ن میعني

.  کندین شاھراه است و خدا تحمل اش نميم، بند آوردِن اي کنی می ذھن با منِ ی اثر است و ھر اقدامیشاھراه را باز کند، ب

  .) شودیروز مي ما پرِ يتدب بر َدرـــَق (

  ا آِن عاد؟يزتر يَسبلت تو ت

  _دمشان بِ د از دَ ي لرزیکه ھم

  .عاد یکي زند، یدو تا گروه را مثال م.  زندیمثال م

  .قوِم عاد. ا عادي تر است؟، ی تر است؟، جسِم تو قویو قو؟، فکر تی تریل تو کلفت تر است، تو قويسب :دي گویم

  .رياد بگيد ي گویاز گذشته گان م. ) زندیمثال م(. دي لرزی بودند که شھرھا از َدم شان، میآنھا طور

 س جمھور بودند،ي قدرتمند، رئیلي خید، آدم ھايايادتان بي :دي گوید، مي کنین برنامه گوش ميد به ايا{ن شما، نشسته ا

  !.  تر بود، چه شدند؟ی قویليل آنھا خي، سب!ل آنھا؟يا سبي تر است یل تو قوي، سبھر چه بودندشاه بودند، 

  34د؟ يري گیاد ميشما چه !. ره شدي آنھا چیر بر فکر مِن ذھنيتقد

  .      رسدی نمیي تان بجایمِن ذھن :د کهيريا بگي

  ا آن ثمود؟ي یروترزهيتو ست

  وجودشان در يامد مثل ايکه ن

   :دي گویم. گر بوديک قوم دي ھم ثمود

  !.ا آِل ثَُمود؟ين لحظه، ين لحظه، با فُرِم اي با ایزه کني ستی توانی تر می؟، تو قشنگ و بھتر و عالیزه رو تريتو ست

  !.امدهيشان تا حاs بوجود ني ثَُمود، که مثل ایيزه رويا ستي!. ا آِل ثَُمود؟يشتر است، ي تو بیِ يزه رويست

  .زه و نابود شدنديزه رو تر ھم بودند، شاگرد اول بودند در ستي از تو ستیعني

  ".م يزه نکنين لحظه ستيبا فرِم ا" م ما؟، يري گیاد ميچه 

  یم تو کرينھا گر بگويصد از

  ی و ناشنوده آوریبشنو

  !. یکر!. ی شنوینھا مثال بزنم، تو که نميصد تا از ا :دي گویم
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  !. یدينکه نشني مثل ای، ول!ی شنویم

 کنم که شما یست، من فکر مي نینطورينه ا!. " د؟يدينکه نشنيد و مثل اي شنوینھا را مي ست؟، شما اینطوريا" واقعا

  ". د ي کنیزه نميد، شما ستي خودتان گذاشته اید، شما نورافکن را روي شوید عوض ميدار

  ختميتوبه کردم از سخن که انگ

  ختميت آميسخن من دارویب

  .ختيا سخن مرا انگي. ختميم، من انگييم بگوي توانی که میاز سخن.  گفتم، توبه کردمینکه سخن مياز امن  :دي گویم

  . ساختمیگري دیک دارويمن .  خواھم حرف بزنمیگر نميمن د

 ما، امروز ھم موsنا یاِن کلي تواند اثر بگذارد، بلکه آن بیست که ميست، حرف زدن ني شود فقط سخن نیپس معلوم م

  .  کندیبا ارتعاش کار م :مييم بگوي توانیح آسان ميک توضيبا  یزندگ کنم، یتمام وجود تو را زبان م :گفت

  !.رندي توانند بگیانسان ھا آنتن دارند، م... ، ی و کلی آن ارتعاِش عمومی گذارند ولی موقع ھا حرف ھا اثر نمیليخ

  .رندي گین ارتعاشات را مي دارند که ایآنتِن مخف

  .  توی ساخته ام برایگري دیِ ن داروم :دي گویم

   کند؟یحاs، آن دارو چکار م

  دزَ ت تا پَ ش خامَ يکه نھم بر ر

  ت تا ابدشهيش و ريا بسوزد ري

  . گذارم بر زخِم توین دارو را ميکه من ا

  . رونيد بياي برسد تا چرکش بیعنيزخم پََزد، .  ست، تا پََزدیزخِم ما، زخِم مِن ذھن

ن را پخته يِش ما اي ریِ  دھد، روی به ما میا زندگي دھد، ی که عارفان، مثل موsنا به ما مین انرژي شود ایپس معلوم م

  . َکنَدیشه ات را ميا ري سوزد، و ی زخم ات را میعني ش ويا بسوزد ري سوزد، یشت مي ر:دي گویا مي.  کندیم

 تواند ی که می کنینقدر مقاومت ميا اي،  خودمانحاs به زبانِ  روني بیياي که از ذھن بیم شوي تسلی خواھیم باsخره اي

  .ن ببرديج_ل و شکوه ات را از ب. شت را بکنديا ريشه ير

  رون ويزد بي ری رسد و می، چرک ات می شویم مي تسلاي کند، ین دارو تو را نابود مي، ای نابود شوی خواھیتو م

  . ی شویرستگار م

  د؟  يد بروياھ خویشما کدام راه را م. دي گویدارد به ما م

  35 .ميم ھستيتسل زخِم ما گذاشته شود، زخِم ما برسد و ما یِ ن دارو رويد که اييد بگوي خواھیم" حتما

   عدویرست ايب که خَ یتا بدان

   اوز را درخوردِ يدھد ھر چیم

  ست؟يدشمن خدا ک دشمِن خدا، ی، ای که خدا و زندگیتا تو بدان

  . ند کیزه مين لحظه ستي که با فرم ایکسآن 

  . دھدی خودش عوض مۀستي را شایزي داناست و ھر چاو. ر استي خباوکه 
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   تو شری کردی و کی کردی کژیک

   اثر؟یقش در پي sیديکه ند

  !.؟یدي و مطابِق آن اثر ندیکرد  شریک و تو ی کردی کژیک تو :د کهي گویم

  !. ميده ايرا ھم دن لحظه، دردش يم با فرِم ايزه کردي ما اگر ستیعني، ی کردی اگر کژیعني

  . حاِل مان خراب بوده" م، دائماياز جنِس مقاومت بود" اگر ُک_!. ميده ايم، دردش را ھم دياگر مقاومت کرده ا

  !.ميجوابش را گرفت" ما حتما!. د؟يشما مگر امتحان نکرد

  !. کردی ھم کژیم، زندگي کردیما کژ. مثل قانوِن جبران

  .  ,,!و ھستممن دشمِن ت,,  :مي گفتیما به زندگ

 کنم، تو ی می ُخب، من ھم دشمنیلي، خی ھستی، از جنِس دشمنی خواھی می، تو دشمنیتو دشمن من ھست"  :او ھم گفت

  ؟، ی َشّر به پا کنی خواھی، می ِکشی درد می، ولی دھم َشّر بشوی، من اجازه می َشّر بشوی خواھیم

   ".  شودی ات را پُر از َشّر می زندگیَشّر به پا کن ول

   بر آسمانیم دَ ی فرستادیک

  امد مثل آن؟ي نی، کز پیيکين

  :ميم بخواني توانستیالبته م

   بر آسمانیم دَ ی فرستادیک

  :دي گوی ست که مینطوريم، اي خوانیحاs، م امد مثل آن؟ي نی، کز پی ایکين

، که مثل آن یه آسمان فرستاد، بیکيک ني؟ تو یکِ  :یعني، ی به آسمان نفرستادی ایکيک ني، یک لحظه اي، ی تو َدمیک

  !.امد؟ي از آسمان نیکين

  ؟ یديک اش را ندي و اثر نی شدی با زندگی و موازیرفتين لحظه را پذي و فرم ایم شدي شد که تو تسلیک

   بر آسمانیم دَ ی فرستادیک

  !. امد از آسماني نیکي، نیعنيِل آن، مث امد مثل آن؟ي نی، کز پیيکين

، اثر آن را ھم ی شدی، تو مواز!یدين لحظه، اثرش را دي با ایزه کردي، َشّر آمد، تو ستیردتو َشّر ک :دي گوی میعني

  !.یديد

  دار توي و بیگر مراقب باش

   ھر دم پاسخ کردار توینيب

   چه؟یعنيمراقبه کردن ... ن لحظه، مراقِب، مثل مراقبه کردن، ي در ایارانه، حاضر باشياگر ھش

 دار به خواب، نه،ينه ب .م باز استي چشم ھا.دارمي ب. کنمی اتفاقات و ذھن ام را نگاه مو دارم حاضرم ،ارمي ھش،زيمن ت

  !.   اُفتدی مینم چه اتفاقيدار ھستم، ببيب.  کنمیذھن ام را نگاه مدارم  ،حضوِر ناظربصورِت  ،دم عقبيکش

  !. یني بیپاسخِ کردارت را م"  تو فورا!. ھر دم پاسخ کردار توینيب

  !. شودی مینطوري، ای کنی شود، آن کار را می می، آنطوری کنین کار را مي که ایني بیم
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  . رون، که درد داشتيجه آمد بيک نتي، ی که مقاومت کردیني بیباsخص، م

   !. آمدیکي آمد و نیيباي، زیرش داشتي، پذیم شدي تسلیديد

   َرَسنیري و گیچون مراقب باش

  امت آمدنيد قيحاجتت نا

ن ي، در ای و نگاه کنی و حاضر باشی و مراقب باشی کنین لحظه آشتين لحظه را، با اي اتفاق ایريذشما، بپاگر ... ھا 

  .  طنابیعنيَرَسن . سماِن خداستيَرَسن ر. یحالت، َرَسن را گرفت

  ست؟يطناِب خدا چ. یطناِب خدا را گرفت

ن طناب مثِل ي آورد که ای بوجود مینابک طي، ن لحظهيِم شما در اي تسلیعني. ن لحظه ستيطنابِ خدا، حضوِر شما در ا

ن حضور ھمان ي آورد و ایدر شما حضور بوجود م" ن لحظه، دائمايرش اتفاِق اي پذی، ولستي نیطناب واقع. نور است

  .وسف ھم اصِل شماستي. رونيب  آوردیوسف را از چاه ميوسف است که يھمان طناِب . طناب است

   :خ_صه

ن لحظه يفُرِم ا با ھر لحظه، یري و بپذیزه نکنيست و یذھن ات را نگاه کن، ی باشناظر، ی باشحاضر، یاگر مراقب باش

  .یري گیَرَسن را منصورت ي، در ای کنیآشت

  .  ,,ھمه زنده شوند، من ھم زنده شوم,, ؟، یامت ھستي چه منتطِر قیبرا. یامت بمانيست تا قينصورت sزم نيدر ا

  ". ی شوی زنده مین لحظه داريھم، هــن" 

  حي را بداند او صحی رمزآنکِ 

  حيندش صريد که گويحاجتش نا

  ست؟يرمز چ، یرياد بگي را درست یاگر تو رمز :دي گویم... ھا 

  .  شودیجاد مي، درد ای کنیمقاومت منکه ي، ھمرمز

  . ن رمز استيا.  شودیجاد مي، آرامش ای کنی میآشت.  شودیجاد مي اصلح، ی کنی میآشت

  !.ح بدھنديبه شما توض" حايست که صرينصورت sزم ني، در ایمن را درست بفھياگر ا

  ست؟يح اش چيِح صريتوض

ح بدھد که ياه، توضي تخته سیجاد شود، که قشنگ خدا روي ما درد اینقدر در زندگين است که ايح اش ايح صريتوض

  .،،! نقدر درد؟ي ،، آقا، چرا ا:یدرد، درد، درد، درد، درد، درد، درد، که باsخره تو بپرس

 بوجود یکي و نیيباي، زی کنین لحظه آشتي با ایديتو نفھم!. یدينکه رمز را نفھمي ایت را نگاه کن، برايداستان دردھا

  .!دي آی، درد بوجود میزه کنيد، ستي آیم

  !.ح بدھنديح به شما توضيد صرين بايبنابرا

  .حِ واضحات استيتوض. ح دادن استيتوض" حاياد، صري درد زیعني

 ست، غم یي اش، تنھای ست زندگیي اش خراب شده، پُر از جدای شده، وضعِ زندگی جسمیکه دچاِر دردھا یآن کس

  !.دي فھمیوگرنه رمز را م!. ستيان چيح دھند که جري خواسته واضح به او توضیاست، غصه ست، درد است، دلش م
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   :ديُخب، حاs شما از خودتان بپرس

  !.دي فھمیا شما رمز را مي، ! دھند؟حيبه شما توض" حاياز است که صريا نيآ

  د تراي آین ب_ از کودنيا

   فھم نکته و رمزھایکه نکرد

  !. رمزھا و نکته ھا رای بوده، که فھم نکردین ب_ھا که سرت آمده، از کودنيا :دي گویم

ِس خداست، فقط ن لحظه از جني ایص ندادين لحظه ھست که تشخيزه به فُرِم اين مقاومت و ستيرمزھا و نکته ھا در ھم

 و خدا در ی ھستیکيد بلکه با خدا يستي اُفتد و شما از جنِس اتفاق نی ست که اتفاق میزيک_ه اش و فُرم اش، آن چ

  .ديستين لحظه نين لحظه ست، شما اتفاِق اي اتفاِق اۀرنديبَرگ

  .ن ب_ھا سرت آمدهي، اینھا نکته ھا و رمزھا بودند، چون فھم نکرديا

  ره شدياه و تيس چون دل یداز بَ 

  ره شديد خيشانجا نَ يفھم کن ا

ره ياه و تيھمان َدم و َدمَدمه دل ات را س. ره شدياه و تين جھان، دل ات سي به ای آورده ای و بدیزه کرده اينھمه ستيا

  .!فھم کنکرده، 

  ! ".؟یگستاخ ھم شد، ی آوردینھمه بدي، ایحاs تازه، اشتباه کرد. " ) گستاخیعنيره يخ(!. ید گستاخ شوينجا نبايا

  یرگي شود آن تیريرنه خود توَ 

  یرگي خیر رسد در تو جزادَ 

، ین گستاخي ایِ ، و جزاريت شود ین مي، ای کنیره مي که با َدم و َدمدمه، فکر بعد از فکر، دل ات را تیرگين تي، ارنهوَ 

  . !دهياد رسيکه به ما ز!. ري رسد، بصورتِ آن تیبه تو م

 به ما یرگي آن خیجزا!. م تازهيت ھم کرديم، شکاي مان بد شد، ما گستاخ شدین لحظه، زندگيِم ام با فُريزه کرديما ست

  .دهيرس

  ش استير از بخشايد تياير نوَ 

  ش استي آsدنِ ي نادینه پ

ن امد، بدايِر خدا ني تین جھان، ولي با َدم و َدمَدمه، به ای آوردی، اگر بدیحواس ات جمع باشد، اگر گستاخ شد :دي گویم

ِش تو يست که آsين ني ایِ از پ. ی دھد بلکه تو متوجه راز و رمزھا بشوی فرصت میک مدتي. ش استين از بخشايکه ا

  !.  ندي بیرا نم

 ما آسوده یک مدتيد، ي آیر نميند، اگر تي بیِش ما را ميآs.  ما را محاصره کردهی، مِن ذھنی زندگۀ زندیِ  فضا:گفتم" 

  37!.  مينکه فرعون تر بشويم، نه ايست ما به خودمان برس ین فرصتيم، اي کنی میزندگ

  .ش استيست، بلکه از بخشاي ما نیِ دِن آلودگي نادیِ  از پپس

  دتين مراقب باش گر دل بايھ

  دتي زایزي ھر فعل چیکز پ
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  !.یدا کني پدل ی خواھی، اگر مذھن ات را نگاه کن :دي گوی، مت را باز کنيچشم ھا باش، حاضر باش، مواظب

 دِل تو شود، مواظب باش، ی نه مِن ذھنیدا کني پی، دِل اصلیدا کني پی دِل تو بشود، دِل حسابی زندگی خواھیر ماگ

  ، عمل و فکرت چه ھست؟ینيد ببيبا. دي آی بوجود میزيک چي یدنباِل ھر عمل

  ن افزون ترا ھّمت بودير ازوَ 

  از مراقب کار باsتر رود

م، ي کنیم، ذھن مان را آرام تر مي کنیما مراقبه م. مي ھم داریما مِن ذھنم، يا ھستدر حالِت حضور، ا{ن که م :دي گویم

  !.مي داری ھنوز مِن ذھنیم وليم، ناظر ھستيم، حاضر ھستي کنیبصورت حضور ذھن مان را نگاه م

 یخواھ، اگر بین ھمت داشته باشيشتر از اي خودت باشد و بی، نورافکن روی خودت داشته باشیاگر ھّمِت کار رو

ک حضور يک مراقب و ي رود باsتر از ینصورت کارت مي، در ای خودت کار کنیرو"  جلو، واقعای برویمتعھد باش

  !.  ممکن است عوض شودیک مدتين لحظه که بعد از يناظر در ا

  ...  رود؟ یتا کجا م

  : خوانمیت ھم از دفتِر سوم ميک بي

  
  ۵٣٢۴ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

 
 تُّل تا فنااز مقامات تَبَ 

  ه تا م_قات خدايه پايپا

  د، ي کنین لحظه را قبول ميد و فرم اي شویم ميھر دفعه که شما تسلپس، 

  .دي شوی شود و از جنِس حضور میل ميک قسمِت شما تبدي

  

   :گفت

   ". ريطناب را بگ" 

  . ی اندازی، می کنی میچيواش که قيواش ي

  . ی اندازی، می کنی میآشت

   اضافه ھا را، ینداز ای، میري پذیم

  .ه، پله پلهيه پاي فنا، پای بسوی رویپس م

   تا کجا؟ 

  ،!ی روی                           تا افزون تر از مراقب م

  .                            تا م_قاِت خدا

                         *  

  


